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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-923/648 

2021-11-04/2021-11-08 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-923/648-I-1 priede pateikiama: 

• VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS Viršininko 

2017 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 1V-154 DĖL STATYBOS UŽBAIGIMO AKTO 

REKVIZITŲ PATVIRTINIMO. STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS (forma) Suvestinė 

redakcija nuo 2021-11-01, TN: tn, 

• VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS Viršininko 

2017 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 1V-153 DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI STATYBOS 

UŽBAIGIMO AKTĄ REKVIZITŲ PATVIRTINIMO. PRAŠYMAS IŠDUOTI 

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTĄ (forma), Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-923/648-I-2 priede pateikiama: 

• AM įsakymas DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ 

MODERNIZAVIMUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, Suvestinė redakcija nuo 

2021-11-01, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-923/648-I-3 priede pateikiama: 

• Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymas 

Nr. XIV-607, LRS priimtas 2021-11-04, teikiamas pasirašyti LRP, TN: tn. 

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

pakeitimo pakeitimo įstatymas Nr. XIV-606, LRS priimtas 2021-11-04, teikiamas pasirašyti 

LRP, TN: tn, 

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

pakeitimo įstatymas Nr. XIV-603, LRS priimtas 2021-11-04, teikiamas pasirašyti LRP, TN: 

tn,  

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

pakeitimo įstatymas Nr. XIV-604, LRS priimtas 2021-11-04, teikiamas pasirašyti LRP, 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 Nr. XIV-605, LRS priimtas 2021-11-04, teikiamas 

pasirašyti LRP, TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-923/648-II-1 priede pateikiama; 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS teisės grupės išvada 

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

20, 22, 28 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, TN: tn, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d30280e0d4e711e7910a89ac20768b0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63bb37f0d4e611e7910a89ac20768b0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e7028500a0e11ea9d279ea27696ab7b/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f237bb503e2a11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=15&searchModelUUID=5089706b-3458-4830-9bb5-c49ba6f19e87
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b205b5f03e2a11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=16&searchModelUUID=5089706b-3458-4830-9bb5-c49ba6f19e87
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/00fafcc03e2a11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=31&searchModelUUID=cf23bbd6-78be-41bb-9685-7d3da531d1eb
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/34a723023e2a11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=32&searchModelUUID=8694f14d-3d33-4b47-b068-c8a95e53721b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6a46dbe23e2a11ec99bbc1b08701c7f8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/21cdf1063cb311ec99bbc1b08701c7f8
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• LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 

28 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO lyginamasis variantas, TN: 

tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS teisės grupės išvada 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS 

ĮSTATYMO NR. XI-1375 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 

AŠTUNTUOJU1 SKIRSNIU ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS 

IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 13 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTŲ, TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS 

ĮSTATYMO NR. XI-1375 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 

AŠTUNTUOJU1 SKIRSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO lyginamasis variantas, TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 

13 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO lyginamasis variantas, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-923/648-II-2 priede pateikiama:  

• EM teikimas dėl • Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-170 „Dėl 

atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos 

suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-170 „Dėl atsinaujinančių 

energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, 

apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys 

dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-923/648-II-3 priede pateikiama:  

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

Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) 

kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo“ projekto, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) 

kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą 

lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-923/648-II-4 priede pateikiama:  

• EM INFO. Dėl pastabų pateikimo, (tiesioginės nuorodos tekste), 

o Europos Komisijos Įgyvendinimo reglamento projektas (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-923/648-II-4-1 priedas 2021-11-

08.zip). 

 

Šio skyriaus IS-923/648-II-5 priede pateikiama:  

• VERT 2021-11-11 posėdžio darbotvarkiė, TN: tn, 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/21cdf1063cb311ec99bbc1b08701c7f8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f6c2c1243dbb11ec99bbc1b08701c7f8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5c71d9702c0011ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=18ynynce1z
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0dd9cdd12c0111ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=18ynynce1z
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/195835003c8911ec99bbc1b08701c7f8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/195835003c8911ec99bbc1b08701c7f8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d783a550387911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f55cd77c-fc5a-4cc8-b27d-6eaea13ce01d
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d783a550387911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f55cd77c-fc5a-4cc8-b27d-6eaea13ce01d
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-11/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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o VERT 2021-11-11 posėdžio „3. Dėl BALTPOOL UAB taikomų įkainių už energijos išteklių 

biržos operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos šilumos aukcionų dalyviams 

derinimo“ medžiaga TN: tn, VERT siunčiami dokumentai dėl dalyvavimo posėdyje (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-923/648-II-5-1 

priedas 2021-11-08.zip). 

 

Šio skyriaus IS-923/648-II-6 priede pateikiama:  

• VERT 2021-11-05 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos kainos, 

rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų 

kainų, TN: tn, Projekto ir lydinčių dokumentaų tiesioginės nuorodos tekste. 

 

Šio skyriaus IS-923/648-II-7 priede pateikiama:   

• VERT raštas DĖL ATNAUJINTŲ DISBALANSO PIRKIMO  –  PARDAVIMO  

SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ, TN: tn, 

o Tarybos nutarimo „Dėl Balansavimo paslaugų pirkimo–pardavimo standartinės sutarties 

sąlygų“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-923/648-III-1 priede pateikiama  

• LŠTA 2021-11-03 raštas Nr. 96 UAB „SDG“ DĖL ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ 

NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMŲ SUDERINIMO 

 

Šio skyriaus IS-923/648-III-2 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-11-04 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-923/648-III-3 priede pateikiama  

• VERT 2021 m. spalio 25 d. viešojo svarstymo protokolas Nr. O6-3 „Aptarti savaitinių 

aukcionų naudą ir rizikas. Aptarti, kokie turėtų būti šilumos aukcionai, jog būtų galimybė 

lanksčiau reaguoti į klimato, kuro rinkos pasikeitimus bei turėti galimybę pritraukti 

potencialias technologijas“, 

o VERT 2021 m. spalio 25 d. viešojo svarstymo protokolą Nr. O6-3 „Aptarti savaitinių 

aukcionų naudą ir rizikas. Aptarti, kokie turėtų būti šilumos aukcionai, jog būtų 

galimybė lanksčiau reaguoti į klimato, kuro rinkos pasikeitimus bei turėti galimybę 

pritraukti potencialias technologijas“ lydintys dokumentai (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-923/648-III-3-1 priedas 2021-11-

08.zip). 

 

Šio skyriaus IS-923/648-III-4 priede pateikiama  

• VERT 2021-11-05 pranešimas. VERT nustatė visuomenines elektros energijos kainos 

viršutines ribas buitiniams vartotojams, TN: tn, 

• VERT 2021-11-05 pranešimas. Nustatyta elektros energijos skirstymo paslaugos kainos 

buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, TN: tn, 

• VERT 2021-11-05 pranešimas. VERT perskaičiavo UAB „Dainavos elektra“ paslaugų 

kainų viršutines ribas 2022 metams, TN: tn. 

 

 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-11/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-05/del-elektros-energijos-kainos-rezervines-galios.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1e8244313d7e11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=5089706b-3458-4830-9bb5-c49ba6f19e87
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1e8244313d7e11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=5089706b-3458-4830-9bb5-c49ba6f19e87
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/vert-nustate-visuomenines-elektros-energijos-kainos-virsutines-ribas-buitiniams-vartotojams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-05/nustatyta-elektros-energijos-skirstymo-paslaugos-kainos-buitiniams-vartotojams-papildoma-dedamoji.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-05/perskaiciavo-uab-dainavos-elektra-paslaugu-kainu-virsutines-ribas-2022-metams.aspx
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IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-923/648-IV-1 priede pateikiama:  

• NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS TIEKĖJŲ PASIRINKIMAS: KIEK TENKA 

PRIMOKĖTI UŽ ŽALIĄJĄ ENERGIJĄ, Edgaras Savickas 2021 m. lapkričio 3 d. 

www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-923/648-IV-2 priede pateikiama  

• VŠT: BŪSTUS GALĖTŲ ŠILDYTI IR PREKYBOS CENTRAI, Vytautas Budzinauskas, 

2021-11-01 BNS, WWW.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-923/648-IV-3 priede pateikiama 

• LRS 2021 m. lapkričio 4 d. pranešimas žiniasklaidai. Seimo priimtos pataisos leis 

sušvelninti energijos kainų kilimą gyventojams, TN: tn. 

• Briuselis, 2021 10 13 COM(2021) 660 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS 

PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 

Augančių energijos kainų problemos sprendimas: veiksmų ir paramos priemonių rinkinys 

TN: tn, (titulinis), 

o Briuselis, 2021 10 13 COM(2021) 660 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS 

PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ 

KOMITETUI Augančių energijos kainų problemos sprendimas: veiksmų ir paramos 

priemonių rinkinys TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-923/648-IV-4 priede pateikiama 

• AM 2021 11 04 pranešimas. Pradėjo veikti modernizuota informacinė sistema 

„Infostatyba“: svarbiausia informacija vartotojams, TN: tn. 

• AM 2021 11 04 pranešimas. Stiprėja valstybės parama daugiabučių renovacijai, TN: tn. 

• AM 2021 11 05 pranešimas. Naujasis pastatų renovacijos kompetencijų centras – su tiek pat 

išteklių padarys daugiau, TN: tn, 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-923/648-V-1 priede pateikiama 

• RenOnBill projekto informacinio renginio/diskusijos medžiaga (tiesioginės nuorodos 

tekste), 

o RenOnBill projekto informacinio renginio/diskusijos pristatymai (šie dokumentai taip 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-923/648-V-1-1 priedas 2021-11-

08.zip).. 

 

Šio skyriaus IS-923/648-V-2 priede pateikiama 

• INFO_Tarptautinis seminaras: Energetikos transformacija, energijos pakankamumo 

vaidmuo, (tiesioginės nuorodos tekste), 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/nepriklausomu-elektros-tiekeju-pasirinkimas-kiek-tenka-primoketi-uz-zaliaja-energija.d?id=88521111
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/energetika/2021/11/01/389/vst-bustus-galetu-sildyti-ir-prekybos-centrai
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=278761
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)660&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)660&lang=lt
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/pradejo-veikti-modernizuota-informacine-sistema-infostatyba-svarbiausia-informacija-vartotojams
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/stipreja-valstybes-parama-daugiabuciu-renovacijai
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/naujasis-pastatu-renovacijos-kompetenciju-centras-su-tiek-pat-istekliu-padarys-daugiau
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Šio skyriaus IS-923/648-VI-1 priede pateikiama 

• LŠTA 2021-11-08 vebinaras nariams 

 

Šio skyriaus IS-923/648-VI-2 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų 2021-11-04 ketvirtadienio nuotolinis pasitarimas 

(tiesioginės nuorodos tekste). 

o LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų 2021-11-04 ketvirtadienio nuotolinio pasitarimo 

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

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

923/648-VI-2-1 priedas 2021-11-08.zip). 

o Po 2021-11-04 pasitarimo pateiktas nariams ir EM ŠŪĮ EM inicijuojamų ir LŠTA 

siūlomų pakeitimų projektas (išsiųsta nariams e-paštu)  (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-923/648-VI-2-2 priedas 2021-11-

08.zip). 

 

Šio skyriaus IS-923/648-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA informacija nariams 2021-11-04. Dėl Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2021 m. spalio 

21 d. priimtos nutarties TN: tn, (civilinė byla, Nr. e3K-3-223-969/2021). TN: tn  

 

Šio skyriaus IS-923/648-VI-4 priede pateikiama 

• LSD INFO. Išleistas naujas LST Biuletenis Nr. 20 TN: tn, (titulinis ir turinys) 

o Naujas LST Biuletenis Nr. 20 TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-923/648-VI-5 priede pateikiama 

• INFO naujausi ES dokumentai: KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, 

TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR 

REGIONŲ KOMITETUI Spartesni Europos klimato politikos veiksmai siekiant žalios, 

teisingos ir klestinčios ateities. 2021 m. ES klimato politikos veiksmų pažangos ataskaita 

TN: tn; Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL on energy efficiency (recast); Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR 

TARYBOS DIREKTYVA dėl energijos vartojimo efektyvumo (nauja redakcija); PRIEDAI 

prie Pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl 

energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 

2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (nauja redakcija), 

(tituliniai), 

o KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ 

KOMITETUI Spartesni Europos klimato politikos veiksmai siekiant žalios, teisingos ir 

klestinčios ateities. 2021 m. ES klimato politikos veiksmų pažangos ataskaita TN: tn; 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL on energy efficiency (recast); Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR 

TARYBOS DIREKTYVA dėl energijos vartojimo efektyvumo (nauja redakcija); 

PRIEDAI prie Pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

DIREKTYVOS dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos 

direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 

2006/32/EB (nauja redakcija), (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-923/648-VI-5-1 priedas 2021-11-08.zip). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2063d90380811ec992fe4cdfceb5666
https://lsta.lt/aktualijos-nariams2/
https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bnFHYnBXJTJGSlo1Qm9wc3RoYU0lMkJhbEduTGFjNXJwR2JMbTZ5ZmtwN2JsWnRxbnBlZWI4cHAxR1ZvekppWnk1aWhac3BxbG1keFpKNlVjWiUyQlJjTlNSbVhLYm5HMW9zVzYwWkkyZmtXbkViSjZZMnBmUmFwMWkycHVlYWRHZHpXQ29icFNZWkd5Vm5KT1ZhcDVmYTVPYlpaZVNacGRyY1dURmw1aHlzWnJXazJOcGxKeGttNVZ3ajVHcG1wWmx5Snh3WktDUw==
https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bnFHYnBXJTJGSlo1Qm9wc3RoYU0lMkJhbEduTGFjNXJwR2JMbTZ5ZmtwN2JsWnRxbnBlZWI4cHAxR1ZvekppWnk1aWhac3BxbG1keFpKNlVjWiUyQlJjTlNSbVhLYm5HMW9zVzYwWkkyZmtXbkViSjZZMnBmUmFwMWkycHVlYWRHZHpXQ29icFNZWkd5Vm5KT1ZhcDVmYTVPYlpaZVNacGRyY1dURmw1aHlzWnJXazJOcGxKeGttNVZ3ajVHcG1wWmx5Snh3WktDUw==
https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bnFHYnBXJTJGSlo1Qm9wc3RoYU0lMkJhbEduTGFjNXJwR2JMbTZ5ZmtwN2JsWnRxbnBlZWI4cHAxR1ZvekppWnk1aWhac3BxbG1keFpKNlVjWiUyQlJjTlNSbVhLYm5HMW9zVzYwWkkyZmtXbkViSjZZMnBmUmFwMWkycHVlYWRHZHpXQ29icFNZWkd5Vm5KT1ZhcDVmYTVPYlpaZVNacGRyY1dURmw1aHlzWnJXazJOcGxKeGttNVZ3ajVHcG1wWmx5Snh3WktDUw==
https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bnFHYnBXJTJGSlo1Qm9wc3RoYU0lMkJhbEduTGFjNXJwR2JMbTZ5ZmtwN2JsWnRxbnBlZWI4cHAxR1ZvekppWnk1aWhac3BxbG1keFpKNlVjWiUyQlJjTlNSbVhLYm5HMW9zVzYwWkkyZmtXbkViSjZZMnBmUmFwMWkycHVlYWRHZHpXQ29icFNZWkd5Vm5KT1ZhcDVmYTVPYlpaZVNacGRyY1dURmw1aHlzWnJXazJOcGxKeGttNVZ3ajVHcG1wWmx5Snh3WktDUw==
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)960&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)960&lang=lt
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IS-923/648-I-1 priedas 
 

TN: tn  

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01 
Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-01, i. K. 2017-19261 

 

 
VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL STATYBOS UŽBAIGIMO AKTO REKVIZITŲ PATVIRTINIMO 

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-154 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros 

įstatymo 16 straipsnio 7 dalimi, 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“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 

D1-878, 60 punktu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 

ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. 

įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 

ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais: 

1. T v i r t i n u  Statybos užbaigimo akto rekvizitus (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos  

prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymą Nr. 1V-153 „Dėl Statybos 

užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“. 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. gruodžio 18 d. 

 

L. e. viršininko pareigas  Eglė Kuklierienė 

 
Priedų pakeitimai: 

Statybos užbaigimo aktas (nauja redakcija pagal 1V-145) 

 
Pakeitimai: 
1. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-16, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-18, i. K. 2019-02548 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 

d. įsakymo Nr. 1V-154 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 
2. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-60, 2021-05-18, paskelbta TAR 2021-06-03, i. K. 2021-12709 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 

d. įsakymo Nr. 1V-154 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 
3. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-145, 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-14, i. K. 2021-21513 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 

d. įsakymo Nr. 1V-154 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d30280e0d4e711e7910a89ac20768b0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=88049530310511e9b66f85227a03f7a3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f417d2d0c2a011eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=616c0df0283211ecad73e69048767e8c
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Rekvizitai patvirtinti 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 

2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-154 

(Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 

2021 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1V-145 redakcija) 

 

 
 

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

 

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS 

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. ____________; versijos Nr. ______ 

(data)   (reg. Numeris) 

(vieta) 

 

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA. 

 

Pasirinkti tinkamą: 

1. Pastatytas (-i) naujas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys). 

2. Rekonstruotas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys). 

3. Atnaujintas (-i) (modernizuotas (-i)) pastatas (-ai), jo (jų) dalis (-ys). 

4. Atliktas statinio (-ių) kapitalinis remontas (pertvarkyta (-os) daugiabučio namo šildymo 

ir  

apsirūpinimo karštu vandeniu bendroji (-sios) inžinerinė (-ės) sistema (-os) (visame pastate ar jo 

dalyje(-se), keičiant šildymo būdą, prisijungiant prie ar atsijungiant nuo šilumos perdavimo tinklo    

(-ų))). 

R. Atliktas statinio (-ių) paprastasis remontas (pertvarkyta (-os) daugiabučio namo šildymo 

ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendroji (-sios) inžinerinė (-ės) sistema (-os) (visame 

pastate ar jo dalyje(-se), keičiant šildymo būdą, prisijungiant prie ar atsijungiant nuo 

šilumos perdavimo tinklo    (-ų))). 

 

Statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių), kuriame (-iuose) atlikti statybos darbai duomenys 

Paskirtis ______________________ , buvusi paskirtis ______________________________ 

Pavadinimas ___________________ , buvęs pavadinimas ___________________________ 

Kategorija _____________________ , buvusi kategorija ____________________________ 

Unikalus Nr. _______________________________________________________________ 

Žemės sklypo kad. Nr. ________________________________________________________ 

Adresas (-ai)   ______________________________________________________________ 

Kadastro duomenų nustatymo data* _____________________________________________ 

Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:   

Asmens vardas, pavardė _____________________________________________________ 

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris _____________________________________ 

 

Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriuose atlikti statybos darbai, duomenys  
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Unikalus Nr. ________________________________________________________________ 

Paskirtis  _____________________ , buvusi paskirtis _______________________________ 

Pavadinimas __________________ , buvęs pavadinimas _____________________________ 

Kadastro duomenų nustatymo data* _____________________________________________ 

Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:   

Asmens vardas, pavardė _____________________________________________________ 

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris _____________________________________ 

 

Duomenys apie rangovą (-us) 

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, 

kodas 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys  

Pavadinimas _______________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas 

(tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)______________________________________________ 

Kontaktinė informacija 

El. p.__________________ , tel. _____________________  

 

Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us) 

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas  

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys  

Pavadinimas _______________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas 

(tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)____________________________________________ 

Kontaktinė informacija 

El. p.__________________ , tel. _____________________   

 

Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us) 

          Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas 

        ___________________________________________________________________________ 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys  

Pavadinimas _______________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas 

(tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)_____________________________________________ 

Kontaktinė informacija 

El. p.__________________ , tel. _____________________  

 

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ 

Pavadinimas _______________________________________________________________ 

Parengimo metai _____________, numeris ________________________________________ 

 

Duomenys apie statytoją (-us) (toliau – statytojas) 

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, 

kodas 

         __________________________________________________________________________ 

Kontaktinė informacija 

El. p.__________________ , tel. ____________________  

 

Duomenys apie statinio projektuotoją 

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, 

kodas 

         __________________________________________________________________________ 
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Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys  

Pavadinimas _______________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas 

(tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)____________________________________________  

Kontaktinė informacija 

El. p.__________________ , tel. ____________________  

 

Duomenys apie statinio projekto vadovą 

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ____________________________________ 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys  

Pavadinimas _______________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas 

(tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)______________________________________________  

Kontaktinė informacija 

El. p.__________________ , tel. ____________________   

 

Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą 

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ____________________________________ 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama projektavimo veikla, duomenys  

Pavadinimas _______________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas 

(tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)____________________________________________ 

Kontaktinė informacija 

El. p.__________________ , tel. ____________________  

 

DUOMENYS APIE STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) BENDRUOSIUS 

RODIKLIUS 

 

Pastaba. Kiekvieno statinio ar jo dalies (-ių) rodikliai pildomi atskirai.  

 

Bendrųjų rodiklių 

pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Rodiklių reikšmės 

pagal statinio projektą 
pagal kadastro bylos 

duomenis (faktiniai) 

    

    

 

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ 

 

Komisiją sudarė ___________________________________________   

Sudarymo data ______________, potvarkio Nr. __________________ 

 

Komisijos pirmininkas 

(pareigos, vardas, pavardė) 

 

Komisijos nariai  

Institucijos pavadinimas Pareigos Vardas ir pavardė Pritarimo data 

    

    

    

 

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA: 
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Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai (išvardyti konkrečiu atveju pateiktus 

dokumentus): 
1. Statinio projektas (data______________; Nr. _____________). 

2. Pažyma apie statinio atitiktį projektui (data______________; Nr. _____________). 

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jei jis nebuvo išduotas naudojantis Lietuvos Respublikos 

statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – 

„Infostatyba“)) (data______________; Nr. _____________). 

4. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (data _____________). 

5. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos 

(data______________; Nr. _____________). 

6. Statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, jų 

apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos (data______________; Nr. _____________)  . 

7. Statybos darbų žurnalas (data______________; Nr. _____________). 

8. Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (data___________; Nr. ___________). 

9. Panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos (data______; Nr. ____). 

10. Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai (data_________;Nr. _____________). 

11. Cheminių medžiagų (teršalų) matavimų dokumentai (data___________; Nr. __________ 

12. Nejonizuojančiosios spinduliuotės matavimų dokumentai (data_________; Nr. ______). 

13. Triukšmo matavimų dokumentai (data______________; Nr. _____________). 

14. Infragarso ir žemo dažnio garsų matavimų dokumentai (data__________; Nr. ________). 

15. Vibracijos lygių matavimų dokumentai (data____________; Nr. __________________). 

16. Mikroklimato matavimų dokumentai (data_____________ ; Nr. __________________). 

17. Apšvietos matavimų dokumentai (data________________; Nr. __________________). 

18. Kitų veiksnių matavimų dokumentai (data______________; Nr. __________________). 

19. Garso klasifikavimo protokolas (data__________________; Nr. __________________). 

20. Pastato (-ų) energinio naudingumo sertifikatas (-ai) (data_______; Nr. _____________). 

21. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą (data__________; Nr. _____________). 

22. Pažyma apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą (data______; Nr. _____). 

23. Statinio (-ių) (jo (jų) dalies (-ių)) ekspertizės aktas (data_____; Nr. _____________). 

24. Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį esminiams statinio reikalavimams 

(data______________; Nr. ___________). 

25. Išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti (data___; Nr. ____). 

26. Pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio įregistravimą (data__; Nr. _________). 

27. Statinio projektą tikrinusių subjektų sąrašo kopija (data_______; Nr. _____________). 

28. Atitinkamiems tyrimams atestuotų ar akredituotų subjektų matavimų dokumentai, 

įrodantys plieninių konstrukcijų priešgaisrinės dangos (dažų, lako, tinko, pastos ir kt.) storio ir 

sudėties atitiktį statinio projektui (data_______________; Nr._____________). 

29. Akredituotos įstaigos atliktos vaikų žaidimų aikštelės patikrinimo (įvertinimo) 

dokumentas  (kai statinio projekte numatytos vaikų žaidimų aikštelės) (data_______________; 

Nr.___________). 

30. Neypatingojo statinio statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių 

tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre. 

31. Kiti dokumentai ______________________(data___________; Nr.___________). 

 

         Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) atitinka statinio projekto 

sprendinius. 

 

Projektiniai statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) bendrieji rodikliai atitinka faktinius / 

nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai (pasirinkti tinkamą). 
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* Kadastro duomenų bylos su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstine patikros 

žyma (-omis) duomenys. 

 

Jeigu statybos užbaigimas vykdomas etapais, privaloma laikytis 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“ 78 punkte nustatytų sąlygų tokio statybos užbaigimo 

organizavimui ir suvedami duomenys apie atitinkamo statybos etapo užbaigimą. 

 

Jeigu šis dokumentas registruotas IS „Infostatyba“, prašymas valstybės įmonei Registrų 

centrui įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, juridinius faktus ar pakeisti 

nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, juridinių 

faktų atsiradimą, pateikiami per IS „Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta 

tvarka. 

 

Visi Komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, 

paveldėtojui) nuolat saugoti. 

 Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data 

 

Šis statybos užbaigimo aktas gali būti skundžiamas pasirinktinai: 

1) per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui / 

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno / Klaipėdos / Šiaulių / Panevėžio rūmams 

(pasirinkti tinkamą) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka; 

2) per 1 metus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 

ministerijos Rytų / Vidurio / Vakarų (pasirinkti tinkamą) Lietuvos statybos valstybinės priežiūros 

departamento direktoriui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės 

priežiūros įstatymo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 

ministerijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5 patvirtintų Asmenų prašymų, skundų 

nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie 

Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka. 

 __________________ 
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TN: tn  

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01 
 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-01, i. K. 2017-19260 

 

 
VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI STATYBOS UŽBAIGIMO AKTĄ REKVIZITŲ 

PATVIRTINIMO 

 

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-153 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros 

įstatymo 16 straipsnio 7 dalimi, 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“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 

D1-878, 60 punktu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 

ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. 

įsakymu Nr. 349, 19.1 ir 19.15 papunkčiais: 

1. T v i r t i n u Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitus (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu  galios  Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 

prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 1V-210 „Dėl Prašymo 

išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“. 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. gruodžio 18 d. 

 

L. e. viršininko pareigas  Eglė Kuklierienė 

 
Priedų pakeitimai: 

Prasymas isduoti SUA (nauja redakcija pagal 1V-146) 

 
Pakeitimai: 
1. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-15, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-18, i. K. 2019-02547 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 

d. įsakymo Nr. 1V-153 „Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 
2. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-176, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-21, i. K. 2020-21760 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 

d. įsakymo Nr. 1V-153 „Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 
3. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-146, 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-18, i. K. 2021-21756 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 

d. įsakymo Nr. 1V-153 „Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63bb37f0d4e611e7910a89ac20768b0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7343bc80310411e9b66f85227a03f7a3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4603c8900def11ebb74de75171d26d52
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a8070ca02cc011ecad73e69048767e8c
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Rekvizitai patvirtinti  

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 

2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-153 

(Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 

2021 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1V-146 redakcija) 

 

(Prašymo pateikėjo(-jų) (fizinio (-ių) asmens(-ų)) vardas, pavardė, asmens kodas, 

el. paštas, telefonas) 

 

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos  

inspekcijai prie Aplinkos ministerijos 

 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI STATYBOS UŽBAIGIMO AKTĄ 
 

20 ___ m. __________________ d. Nr. _________________ 
(data) 

(vieta) 

 

Prašau išduoti statybos užbaigimo aktą (Pastaba. Jeigu statybos užbaigimas vykdomas 

etapais, privaloma laikytis 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“ 78 

punkte nustatytų sąlygų tokio statybos užbaigimo organizavimui ir suvedami duomenys apie 

atitinkamo statybos etapo užbaigimą). 

 

Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą 
Pavadinimas ______________________________________________________________________ 

Išdavimo data _______________________ , Nr. _________________________________________  

Išdavęs subjektas __________________________________________________________________ 

 
Pasirinkti tinkamą:  

1. Pastatytas (-i) naujas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys). 

2. Rekonstruotas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys). 

3. Atnaujintas (-i) (modernizuotas (-i)) pastatas (-ai), jo (jų) dalis (-ys)  

4. Atliktas statinio (-ių) kapitalinis remontas (pertvarkyta (-os) daugiabučio namo 

šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendroji (-sios) inžinerinė (-ės) sistema (-os) (visame 

pastate ar jo dalyje(-se), keičiant šildymo būdą, prisijungiant prie ar atsijungiant nuo šilumos  

perdavimo tinklo (-ų))). 

5. Atliktas statinio (-ių) paprastasis remontas (pertvarkyta (-os) daugiabučio namo 

šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendroji (-sios) inžinerinė (-ės) sistema (-os) (visame 

pastate ar jo dalyje(-se), keičiant šildymo būdą, prisijungiant prie ar atsijungiant nuo šilumos  

perdavimo tinklo (-ų))). 

 
Statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių), kuriame (-iuose) atlikti statybos darbai duomenys 

Paskirtis ________________________________ , buvusi paskirtis __________________________ 

Pavadinimas _____________________________ , buvęs pavadinimas _______________________ 

Kategorija _______________________________ , buvusi kategorija ________________________ 

Unikalus Nr. _____________________________________________________________________ 
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Žemės sklypo kad. Nr. ______________________________________________________________ 

Adresas (-ai)  _____________________________________________________________________ 

Kadastro duomenų nustatymo data* ___________________________________________________ 

Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys: 

Asmens vardas, pavardė ____________________________________________________________ 

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris ___________________________________________ 

 

Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriose atlikti statybos darbai, duomenys 

Unikalus Nr. _____________________________________________________________________ 

Paskirtis  ________________________________ ,  buvusi paskirtis _________________________ 

Pavadinimas _____________________________ , buvęs pavadinimas _______________________ 

Kadastro duomenų nustatymo data* 

Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys: 

____________________________________ 

Asmens vardas, pavardė ________________________________________________________ 

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris __________________________________________ 

 

Duomenys apie rangovą (-us) 

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas 

_________________________________________________________________________________ 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys  

Pavadinimas ______________________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo 

atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)________________________________________________. 

Kontaktinė informacija 

El. p.______________________ , tel. ___________  

 

Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us) 
Asmens vardas, pavardė, asmens kodas ________________________________________________ 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys 

Pavadinimas ______________________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo 

atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)_______________________________ __________________. 

Kontaktinė informacija 

El. p.______________________ , tel. ___________  

 

Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us) 

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas _________________________________________________ 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys 

Pavadinimas ______________________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo 

atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)_______________________________ . 

Kontaktinė informacija 

El. p.______________________ , tel. ___________  

 

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ 

Pavadinimas ______________________________________________________________________  

Parengimo metai ______________________________ , numeris ____________________________ 

 

Duomenys apie statytoją (-jus) (toliau – statytojas) 

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas 

_________________________________________________________________________________ 

Kontaktinė informacija 

El. p.______________________ , tel. ___________  

 

Duomenys apie statinio projektuotoją 
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Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas 

_________________________________________________________________________________ 
 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys 

Pavadinimas ______________________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo 

atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)_______________________________ . 

Kontaktinė informacija 

El. p.______________________ , tel. ___________  

 

Duomenys apie statinio projekto vadovą 
Asmens vardas, pavardė, asmens kodas _________________________________________________ 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys  

Pavadinimas ______________________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo 

atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)_______________________________ . 

Kontaktinė informacija 

El. p.______________________ , tel. ___________  

 

Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą 
Asmens vardas, pavardė, asmens kodas _________________________________________________ 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys  
Pavadinimas ______________________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo 

atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)_______________________________ . 

Kontaktinė informacija 

El. p.______________________ , tel. ___________  

 

DUOMENYS APIE STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) BENDRUOSIUS RODIKLIUS 
 

Pastaba. Kiekvieno statinio ar jo dalies (-ių) rodikliai pildomi atskirai. Nepildomos lentelių eilutės 

ištrinamos. 
 

Bendrųjų rodiklių pavadinimas Mato vnt. 

Rodiklių reikšmės 

pagal statinio projektą 
pagal kadastro bylos 

duomenis (faktiniai) 

    

    

 

DUOMENYS APIE PASTATYTO (-Ų) NAUJO (-Ų) PASTATO (-Ų), JO (JŲ)  

DALIES (-IŲ) RODIKLIUS 

 

Pastaba. Kiekvieno naujai statomo statinio ar jo dalies (-ių) rodikliai pildomi atskirai. 

Nepildomos lentelių eilutės ištrinamos. 
 

Pagrindinė 

naudojimo 

paskirtis 

 

Pastatų 

skaičius 

 

Butų 

skaičus 

Negyvena-

mojo 

pastato butų 

skaičius 

Bendrsis 

plotas, m2  

Negyvena-

mojo pastato 

butų 

bendrasis 

plotas 

Naudin-

gasis 

plotas, 

m2 

Negyvena-

mojo 

pastato butų 

naudinga-sis 

plotas 

 

Tūris, 

m3 

Gyvenamieji 

pastatai, iš viso 

  X  X  X  

Vieno buto 

namai 

  X  X  X  
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Pagrindinė 

naudojimo 

paskirtis 

 

Pastatų 

skaičius 

 

Butų 

skaičus 

Negyvena-

mojo 

pastato butų 

skaičius 

Bendrsis 

plotas, m2  

Negyvena-

mojo pastato 

butų 

bendrasis 

plotas 

Naudin-

gasis 

plotas, 

m2 

Negyvena-

mojo 

pastato butų 

naudinga-sis 

plotas 

 

Tūris, 

m3 

Dviejų butų 

namai 

  X  X  X  

Trijų ar daugiau 

butų 

(daugiabučiai) 

namai 

  X  X  X  

Įvairių 

socialinių 

grupių 

asmenims skirti 

pastatai 

  X  X  X  

Negyvenamieji 

pastatai pagal 

paskirtį, iš viso 

 ×    ×   

Įstaigų pastatai  ×    ×   

Gamybos, 

pramoniniai 

pastatai ir 

sandėliai 

 ×    ×   

iš 

jų 

Sandėliavim

o paskirties 

pastatai 

 ×    ×   

Žemės ūkio ir 

kiti ūkiniai 

pastatai 

 ×    ×   

Transporto ir 

ryšių pastatai 

 ×    ×   

Prekybos, 

viešbučių ir 

maitinimo 

įmonių pastatai 

 ×    ×   

iš 

jų 

viešbučių ir 

kitų panašių 

pastatų 

 ×    ×   

 prekybos 

pastatų 

 ×    ×   

Švietimo ir 

mokslo pastatai 

 ×    ×   

iš 

jų 
- bendrojo 

lavinimo 

mokyklų 

 ×    ×   

 -

 

ikimoky

klinių 

ugdymo 

mokyklų 

 ×    ×   

Gydymo 

paskirties 

pastatai 

 ×    ×   
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Pagrindinė 

naudojimo 

paskirtis 

 

Pastatų 

skaičius 

 

Butų 

skaičus 

Negyvena-

mojo 

pastato butų 

skaičius 

Bendrsis 

plotas, m2  

Negyvena-

mojo pastato 

butų 

bendrasis 

plotas 

Naudin-

gasis 

plotas, 

m2 

Negyvena-

mojo 

pastato butų 

naudinga-sis 

plotas 

 

Tūris, 

m3 

Kultūros ir 

sporto renginių 

pastatai 

 ×    ×   

Kitos paskirties 

pastatai 

 ×    ×   

iš 

jų  

Religinės 

paskirties 

pastatai 

 ×    ×   

 

 

Pastatyti butai pagal užsakovus 
Statytojas (užsakovas) Butų skaičius Bendrasis plotas, m2 Naudingasis plotas, 

m2 

Viešasis sektorius    

iš jo savivaldybių    

Privatus sektorius    

 

Pastatyti butai pagal kambarių skaičių 
Kambarių skaičius Butų skaičius 

Butai, iš viso  

Iš jų 

vieno kambario  

dviejų kambarių  

trijų kambarių  

keturių kambarių  

penkių kambarių  

šešių kambarių  

septynių kambarių  

aštuonių kambarių ir 

didesni 

 

 

Pastatyti gyvenamieji pastatai ir butai pagal sienų medžiagas 
Sienų medžiaga Pastatų skaičius Butų skaičius 

Iš viso   

Iš jų 

Plytų mūras   

Stambiaplokštės, blokai   

Monolitinis akmens betonas   

Metalo konstrukcijų sistema   

Mediena (rąstai)   

Su mediniu karkasu, mediniai skydai   

Stiklo ir plastiko konstrukcijos   

Kitos sieninės medžiagos (blokeliai, 

akmenų mūras, molis ir kiti 

neišvardinti) 

  

 

Pastatyti gyvenamieji pastatai ir butai pagal aukštų skaičių 

Aukštų skaičius Pastatų skaičius Butų skaičius 

1 aukšto   

2 aukštų   

3 aukštų   

4 aukštų   
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5 aukštų   

6 aukštų   

7 aukštų   

8 aukštų   

9 aukštų ir daugiau   

 

Pastatyti gyvenamieji pastatai ir butai pagal turimus patogumus 
Patogumai Pastatų skaičius Butų skaičius 

Vandentiekis   

Nuotekų šalinimas (kanalizacija)   

Karštas vanduo   

Vonia (dušas)   

Centrinis šildymas (vietinis centrinis šildymas, 

centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų) 

  

 

Pastatytuose pastatuose esančių negyvenamųjų patalpų plotas 
Patalpos Bendrasis plotas, m2 

Gyvenamuosiuose pastatuose esančių 

negyvenamųjų patalpų 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi, atlikus 

statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti 

Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo 

dienos. 

*Nurodomi kadastro duomenų bylos su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstine 

patikros žyma (-omis) duomenys. 

PRIDEDAMA. 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“ 61 

punkte nurodyti privalomi pateikti dokumentai. Pateikiant prašymą tiesiogiai, pateikiama 

elektroninė laikmena su šių dokumentų įrašais. 

□ Sutinku, kad mano kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas) gali būti 

naudojami kreipiantis į mane dėl nuomonės apie Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) suteiktas paslaugas. 

Sutikimo galiojimo terminas – 1 metai nuo šio prašymo pateikimo dienos.  

Turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 

pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.  

Sutikimą galima atšaukti raštu (prašymo pateikėjui ar jo atstovui atvykus į Inspekciją, 

atsiuntus prašymą paštu arba elektroniniu paštu info@vtpsi.lt). Sutikimo atšaukimas turi būti 

pasirašytas. Sutikimo atšaukimas, atsiųstas Inspekcijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti 

pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

□ Nesutinku, kad mano kontaktiniai duomenys būtų naudojami Inspekcijai kreipiantis į 

mane dėl nuomonės apie jos suteiktas paslaugas. 

 
______________________          __________________________________ 

(parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

 

Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens 

kodas 188602370, buveinės adresas A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. 

Jūsų asmens duomenų tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos Inspekcija prie Aplinkos ministerijos 

(toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas  288600210, buveinės adresas A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų 

apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@vtpsi.lt.  
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Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:  

1) šio prašymo nagrinėjimo, kad būtų įvykdytos teisės aktais numatytos teisinės prievolės (Reglamento 

(ES) 2016/679 6 str. 1 d. c p.). Jums nepateikus savo asmens duomenų, neturėsime galimybės Jums suteikti prašomų 

paslaugų; 

2) dokumentų valdymo, kad būtų įvykdytos teisės aktais numatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 

2016/679 6 str. 1 d. c p.); 

3) tiesioginės rinkodaros, kreipiantis dėl nuomonės apie Jums suteiktas paslaugas gavimo (jei dėl to 

išreiškėte sutikimą aukščiau, Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. a p.). 

Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta 

tvarka ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms bei kitiems tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina Jūsų 

prašymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Jei 

sutikote, kad Jūsų kontaktiniai duomenys būtų naudojami kreipiantis į Jus dėl nuomonės apie Inspekcijos suteiktas 

paslaugas, Jūsų kontaktiniai duomenys gali būti perduoti Inspekcijos pasitelktiems tokias apklausas atliekantiems 

subjektams. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos Inspekcijoje prie 

Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka Jūs turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens 

duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų 

tvarkomi, taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. P. ada@ada.lt). Daugiau informacijos apie Jūsų 

duomenų tvarkymą rasite: http://vtpsi.lrv.lt/, skiltyje „Asmens duomenų apsauga“. 
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IS-923/648-I-2 priedas 

 

TN: tn  

Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01 
Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-11-18, i. K. 2019-18432 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ DAUGIABUČIŲ 

NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMUI 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

2019 m. lapkričio 18 d. Nr. D1-680 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų 

įstatymo 10 straipsniu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. 

nutarimo Nr. 1443 „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 

„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių 

instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį ir atsižvelgdamas į Klimato kaitos programos  lėšų naudojimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu 

Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 79 

punktą, 

t v i r t i n u Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus 

šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašą (pridedama).  

 

Aplinkos ministras                                                 Kęstutis Mažeika 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. D1-

680 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ DAUGIABUČIŲ 

NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMUI 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir  

karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato paraiškų 

pateikimo, vertinimo, kompensacijų skyrimo ir daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens 

sistemų modernizavimo projektų (toliau – Projektas) priežiūros tvarką ir sąlygas. 

2. Kompensacinės išmokos teikiamos pagal Klimato kaitos programos (toliau – Programa) 

lėšų naudojimo metinėje sąmatoje (toliau – metinė sąmata) ir Programos lėšų naudojimo metinės 

sąmatos detalizuojančiame plane (toliau – metinę sąmatą detalizuojantis planas) patvirtintą 

priemonę, skirtą namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui (toliau – 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e7028500a0e11ea9d279ea27696ab7b/asr
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Priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį namų 

ūkio sektoriuje ir didinti energetinį efektyvumą. 

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) nustato finansavimo 

sąlygas ir skiria lėšas kompensacinėms išmokoms.  

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau 

– Agentūra) skelbia kvietimus teikti paraiškas, vykdo Projektų atranką, vertinimą, kompensacinių 

išmokų skyrimą ir Projektų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Tvarkos aprašu, metine sąmata 

ir metinę sąmatą detalizuojančiu planu.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-564, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-07, i. K. 2021-21001 

5. Su kompensacinių išmokų mokėjimu susijusios valstybės pagalbos dydį Suteiktos 

valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre registruoja Agentūra. 

6. Ministerija, skirdama Programos lėšas kompensacinėms išmokoms, o Agentūra, 

vykdydama paraiškų vertinimą, kompensacinių išmokų skyrimą ir paramos gavėjų įsipareigojimų 

įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens duomenis. Projektų administravimo ir priežiūros tikslais 

tvarkomi šie asmens duomenys: 

6.1. identifikaciniai duomenys (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data); 

6.2. ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas); 

6.3. kiti, su kompensacinių išmokų skyrimu susiję, duomenys (gyvenamosios vietos 

adresas, banko sąskaitos numeris). 

7. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentu (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) su visais pakeitimais ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi 5 metus po 

kompensacinės išmokos skyrimo, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Kiti dokumentai saugomi ir valdomi 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir kitais dokumentų valdymą 

reglamentuojančiais teisės aktais. Pasibaigus saugojimo terminui, visi  dokumentai, tarp jų ir tie, 

kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugojimui pagal 

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-564, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-07, i. K. 2021-21001 

 

II SKYRIUS 

SĄVOKOS 

 

8. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos: 

8.1. paramos gavėjas – daugiabučio namo, pastatyto pagal galiojusius iki 1993 metų 

statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkas; 

8.2. pareiškėjas – paramos gavėjų įgaliotas atstovauti gaunant paramą ir įgyvendinti 

daugiabučio namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektą fizinis ar 

juridinis asmuo; 

8.3. kompensacinė išmoka – įgyvendinus Projektą, į Pareiškėjo nurodytą butų ir kitų 

patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą pervesta paramos lėšų suma.  

8.4. pavedimo sutartis – sutartis, kuria paramos gavėjai įgalioja pareiškėją įgyvendinti 

Projektą. Pavedimo sutarties forma tvirtinama Agentūros direktoriaus įsakymu; 

8.5. išlaidų kompensavimo prašymas – pareiškėjo užpildytas ir Agentūrai pateiktas šios 

institucijos direktoriaus patvirtintos formos prašymas kompensuoti Projekto išlaidas; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1578a46025e111ecad73e69048767e8c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1578a46025e111ecad73e69048767e8c
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8.6. projekto įgyvendinimo sutartis – Agentūros su Projekto pareiškėju pasirašoma 

sutartis dėl Projekto įgyvendinimo bei apmokėjimo tvarkos ir sąlygų; 

8.7. norminis šildymo sezonas – šildymo sezonas, kurio trukmė ir išorės oro vidutinė 

temperatūra yra lygi trisdešimties metų laikotarpio šildymo sezono trukmių ir išorės oro 

temperatūrų vidurkiui, išmatuotam meteorologinėje stotyje, esančioje arčiausiai audituojamo 

objekto; 

8.8. kitos sąvokos Tvarkos apraše naudojamos ir suprantamos kaip Lietuvos Respublikos 

valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme. 

 

III SKYRIUS 

SĄLYGOS KOMPENSACINĖMS IŠMOKOMS GAUTI 

 

9. Kompensacinės išmokos pagal Priemonę teikiamos paramos gavėjams, kurie pagal 

pasirašytą pavedimo sutartį, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu Projekto įgyvendinimas 

pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, Programos lėšas gauna iš 

pareiškėjo. 

10. Kompensacinės išmokos dydis yra ne didesnis kaip 30 procentų nuo visų tinkamų 

finansuoti Projekto išlaidų. Tinkamos finansuoti Projekto išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis 

įkainiais, skelbiamais Viešosios įstaigos  CPO LT interneto svetainėje. 

11. Bendra Priemonei skirta lėšų suma nurodyta metinę sąmatą detalizuojančiame plane.  

12. Pareiškėju gali būti: 

12.1. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas; 

12.2. savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos 

įgyvendinimo administratorius; 

12.3. šilumą tiekianti įmonė; 

12.4. kitas asmuo, įgaliotas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.   

13. Sąlygos kompensacinei išmokai gauti: 

13.1. paramos gavėjai turi būti daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 

metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai; 

13.2. parama teikiama paramos gavėjams, kurie balsų dauguma Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka yra pritarę Projekto 

įgyvendinimui;  

13.3. paramos gavėjai turi būti įgalioję pavedimo sutartimi pareiškėją vykdyti Projektą 

arba, jeigu Projekto pareiškėjas yra daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas,  jis 

įgaliojamas protokoliniu sprendimu.  

14. Paramos gavėjai pagal šią Priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką tam pačiam 

daugiabučiui namui. 

15. Jei atnaujinamas daugiabučio namo šilumos punktas yra naudojamas šilumai tiekti 

daugiau negu vienam daugiabučiam namui, tai paraiškoje, jeigu yra šilumos tiekėjų išduotos 

techninės sąlygos (projektavimo), reikia numatyti įrengti atskirus šilumos punktus visiems namams. 

Tokiais atvejais, sprendimą dėl Projekto (-ų) įgyvendinimo kiekvienas daugiabutis namas priima 

atskirai.  

16. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti pareiškėjai, nurodomi Tvarkos apraše ir  metinę 

sąmatą detalizuojančiame plane. Šiems reikalavimams patikrinti Agentūra gali naudotis duomenų 

bazėmis ir registrais. 

17. Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo projektų 

įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo datos, Projekto įgyvendinimo laikotarpis Agentūros sprendimu 

gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip  6 mėnesius nuo Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, 

jeigu pareiškėjas negalėjo įgyvendinti Projekto nuo jo nepriklausančių priežasčių ir (ar) aplinkybių.   

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PROJEKTO IŠLAIDOMS 
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18. Kompensacinės išmokos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 

modernizavimui laikomos tinkamomis, kai jos patirtos ne anksčiau kaip nuo metinę sąmatą 

detalizuojančio plano įsigaliojimo. 

19. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos: 

19.1. bendrosios nuosavybės teise valdomų elevatorinių šilumos punktų keitimas į naują 

automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie automatiškai 

nepalaiko nustatytos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje,  

atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas, įskaitant balansinių 

ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą – privaloma Projekto metu įgyvendinti veikla 

(jei daugiabučiame name yra nepriklausoma šilumos tiekimo sistema ir šilumos punktas 

automatiškai palaiko nustatytą karšto vandens temperatūrą pastato vidaus karšto vandens tiekimo 

sistemoje – tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos priemonės, nurodytos 19.2–19.5 

papunkčiuose); 

19.2. šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, 

termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių 

ar kitos balansavimo įrangos rengimą); 

19.3. individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) 

išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens 

skaitiklių butuose, diegimas; 

19.4. karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas (rankšluosčių 

džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą); 

19.5. įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, 

įrengimas daugiabučiame name: 

19.5.1. saulės plokštelinių ar vakuuminių  kolektorių, skirtų vandens šildymui,  diegimas:   

19.5.2. daugiabučio namo karšto vandens tinklų pertvarkymas ar diegiamo įrenginio, 

skirto vandens šildymui, pritaikymas; 

19.5.3. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto diegimui reikalingos įrangos 

diegimas; 

19.5.4. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimas, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos; 

19.5.5. mažo galingumo šilumos siurblių karštam vandeniui ruošti įrengimas (šilumos 

siurblio galia nustatoma įvertinus vidutinį daugiabučio namo karšto vandens suvartojimo kiekį ir 

šalto vandens pašildymo iki karšto vandens temperatūros poreikį; apskaičiavimus pagrindžianti 

informacija pateikiama kartu su paraiška); 

19.5.6. saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas (elektros energijos poreikiams, 

atsiradusiems dėl karšto vandens ruošimo); 

19.6. įgyvendinus daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo 

projektą, turi būti pasiektas ne mažesnis kaip 2 proc. energinio efektyvumo sutaupymas pagal 

Tvarkos aprašo 2 priede nurodytus energinio efektyvumo rodiklius.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-454, 2020-07-27, paskelbta TAR 2020-07-27, i. K. 2020-16474 

20. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos: 

20.1. žemės pirkimo arba nuomos ir su tuo susijusios išlaidos; 

20.2. nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) 

pirkimo, nuomos arba lizingo (finansinės nuomos) ir eksploatavimo išlaidos; 

20.3. transporto priemonių lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir su tuo susijusios 

išlaidos; 

20.4. paskolos suteikimas ar grąžinimas, palūkanos už gautą paskolą; 

20.5. naudoto turto įsigijimo išlaidos; 

20.6. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su Projekto vykdymu; 

20.7. išlaidos, kurios anksčiau finansuotos (apmokėtos) ar priimtas sprendimas jas 

finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos 

Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28e373b0cffa11eaabd5b5599dd4eebe
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20.8. sutarčių administravimo mokesčiai; 

20.9. sąskaitos už patirtas išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo vardu;  

20.10. fizinių asmenų, nevykdančių savarankiškos prekių, paslaugų ar darbų pardavimo 

veiklos pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo 

ar kitokio perleidimo nuosavybėn išlaidos; 

20.11. projektavimo ir dokumentų parengimo išlaidos. 

21. Projekto kompensacinės išmokos dydis nustatomas atsižvelgiant į Projekto išlaidų 

pagrįstumą, būtinumą įgyvendinti ir reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms. 

 

V SKYRIUS 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS 

 

22. Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo metinę sąmatą detalizuojančio plano 

patvirtinimo, jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, Agentūra savo 

interneto svetainėje paskelbia kvietimus teikti paraiškas ir kitą reikalingą informaciją. Kvietimo 

tekstas tvirtinamas Agentūros direktoriaus įsakymu. 

23. Paraiškos gali būti teikiamos Agentūrai tiesiogiai, atnešant paraiškas į Agentūros 

padalinius arba paštą ir (ar) naudojantis pasiuntinių teikiamomis paslaugomis.  

24. Pareiškėjai paraiškos formoje (1 priedas) turi užpildyti visą prašomą informaciją ir 

pateikti kartu su paraiška privalomus dokumentus, nurodytus 25 punkte. 

25. Pareiškėjas su paraiška privalo pateikti: 

25.1. daugiabučio namo (esant dviem ir daugiau iš vieno šilumos punkto apšildomiems 

namas – visų namų) Nekilnojamojo turto registro išrašą; 

25.2. kiekvieno daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą, 

kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučių namų šildymo ir 

karšto vandens sistemų modernizavimui. Sprendimas priimamas vardiniu balsavimu; 

25.3. šilumos tiekėjų išduotas technines sąlygas (projektavimo), jei jos privalomas 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

25.4. pavedimo sutartį (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu 

Projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui);  

25.5. Projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo užtikrinimą įrodantį dokumentą, 

(banko išrašas, finansinės įstaigos patvirtinimas dėl galimybės gauti paskolą ar kitas dokumentas, 

kuriame patvirtinamas paramos gavėjų sutikimas skirti lėšas Projekto įgyvendinimui); 

25.6. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ar pastato 

administratoriaus išduotą pažymą, kad šilumos punktas atitinka Tvarkos aprašo 19.1 papunktyje  

nurodytas sąlygas.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. D1-454, 2020-07-27, paskelbta TAR 2020-07-27, i. K. 2020-16474 

26. Paraiškas Agentūra priima nuo kvietime nurodytos datos, kol pakanka lėšų pagal 

Priemonę, bet ne ilgiau kaip iki kitų metų, kai paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, vasario 1 d.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-740, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-11, i. K. 2019-19953 

Nr. D1-454, 2020-07-27, paskelbta TAR 2020-07-27, i. K. 2020-16474 

27. Agentūros darbuotojai nuo paraiškos pateikimo datos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų 

atlieka paraiškos administracinį vertinimą, kurio metu patikrina, ar paraiška užpildyta tinkamai ir 

(ar) pateikti visi privalomi dokumentai.  

28. Jeigu atliekant paraiškų administracinį vertinimą nustatoma, kad pateikti ne visi 

reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai, pareiškėjui raštu arba elektroniniu 

paštu siunčiamas pranešimas, kuriame prašoma pareiškėjo per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 

5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų, skaičiuojant nuo administracinio vertinimo 

pabaigos, pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją. Jei per nurodytą terminą paraiška 

nepatikslinama ar nepateikiami trūkstami dokumentai, paraiška atmetama. Jei atliekant paraiškų 

vertinimą nustatoma, kad kartu su paraiška pateikta mažiau nei pusė su paraiška privalomų pateikti 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28e373b0cffa11eaabd5b5599dd4eebe
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f6dfb2f01c2311eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28e373b0cffa11eaabd5b5599dd4eebe
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dokumentų, paraiška toliau nevertinama ir atmetama, likusiai lėšų sumai paraiškos vertinamos iš 

Projektų rezervinio sąrašo. 

29. Agentūros darbuotojai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo administracinio vertinimo 

pabaigos atlieka pateiktų Projektų paraiškų kokybinį vertinimą, kurio metu Agentūra vertina 

privalomus pateikti dokumentus,  informaciją apie energijos suvartojimą, prašomų lėšų pagrįstumą 

ir atitikimą įkainiams, skelbiamiems Viešosios įstaigos CPO LT interneto svetainėje.  

30. Agentūra ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Projektų paraiškų kokybinio vertinimo 

pabaigos, priima sprendimą dėl Projekto finansavimo ar nefinansavimo sudarydama finansuojamų 

Projektų sąrašą. Agentūros priimti sprendimai įforminami Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka. 

Agentūra raštu informuoja pareiškėjus apie priimtus sprendimus dėl projekto finansavimo ar 

nefinansavimo.  

31. Agentūra su pareiškėju per 20 darbo dienų nuo sprendimo finansuoti Projektą  

priėmimo pasirašo projektų įgyvendinimo sutartį, kurios forma tvirtinama Agentūros direktoriaus 

įsakymu.  

 

VI SKYRIUS 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO IR KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO 

TVARKA 

 

32. Įgyvendinęs Projektą pagal projektų įgyvendinimo sutartyje nustatytas apimtis ir  

terminus, pareiškėjas pateikia tinkamai įformintą išlaidų kompensavimo prašymą kartu su 34 

punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais. Išlaidų kompensavimo prašymo forma 

tvirtinama Agentūros direktoriaus įsakymu. 

33. Tinkamoms išlaidoms, jas patvirtinančių dokumentų pateikimui ir įforminimui 

taikomos Tvarkos aprašo IV skyriaus nuostatos. 

34. Įgyvendinęs Projektą, pareiškėjas kartu su išlaidų kompensavimo prašymu Agentūrai 

privalo pateikti išlaidas (ir jų apmokėjimą) pagrindžiančius dokumentus už atliktus darbus, statybos 

užbaigimą patvirtinantį dokumentą, jeigu jį privaloma pateikti Lietuvos Respublikos statybos 

įstatyme nustatyta tvarka, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių būklės 

patikrinimo dokumentą, jei jį  privaloma pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

35. Agentūra patikrina išlaidų kompensavimo prašymą, vadovaudamasi pareiškėjo 

pateiktais Projekto įgyvendinimą, darbų atlikimą ir (ar) apmokėjimą įrodančiais dokumentais ir 

vizualiai įvertina darbų atlikimo faktą Projekto įgyvendinimo vietoje. 

36. Jeigu su išlaidų kompensavimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir 

(arba) išlaidų kompensavimo prašymas užpildytas netinkamai, nenurodant duomenų, kurių trūkstant 

Agentūra negali išmokėti pareiškėjui kompensacinės išmokos, pareiškėjas per Agentūros nustatytą 

terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi pateikti trūkstamus 

dokumentus ir (ar) patikslinti išlaidų kompensavimo prašymą. Jei per nurodytą terminą išlaidų 

kompensavimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai, išlaidų 

kompensavimo prašymas atmetamas. 

37. Kompensacinę išmoką Agentūra apmoka ne vėliau kaip per 30 darbo dienų  nuo 

tinkamai įforminto išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų 

registravimo dienos, taip pat, jei Agentūra, atlikus patikrą Projekto įgyvendinimo vietoje, neranda 

trūkumų. Patikrą vietoje atlieka Agentūros paskirtas darbuotojas, Agentūros šios Priemonės 

įgyvendinimui nustatyta tvarka. 

38. Agentūra kompensacinę išmoką perveda į  pavedimo sutartyje ir (ar) projekto 

įgyvendinimo sutartyje nurodytą paramos gavėjų kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Pareiškėjas 

kompensacinę išmoką pagal pavedimo sutartyje ir (ar) projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytas 

sąlygas išmoka  paramos gavėjams arba už paramos gavėjus yra padengiami kreditiniai ir (ar) 

finansiniai įsipareigojimai ta suma, kuri priklauso kiekvienam paramos gavėjui, jeigu Projekto 

įgyvendinimui buvo gautas kreditas arba prisiimti kitos formos finansiniai įsipareigojimai.  
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39. Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą kompensacinę išmoką pareiškėjas 

įsipareigoja grąžinti per 10 darbo dienų nuo Agentūros pareikalavimo dienos. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

40. Agentūra apskaičiuoja kiekvieno Projekto sutaupytos energijos ir ŠESD kiekį. 

Sutaupytos energijos kiekis apskaičiuojamas pagal faktines šilumos sąnaudas perskaičiuojant jas 

norminio šildymo sezono metams vadovaujantis energinio efektyvumo rodikliais, įgyvendinus 

Projektus (2 priedas). Sutaupytos energijos kiekis paverčiamas į ŠESD vadovaujantis Klimato 

kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų 

naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedu. Informaciją apie sutaupytą energijos ir ŠESD 

kiekį už praėjusius metus iki kiekvienų metų vasario 1 d. Agentūra pateikia Ministerijai. Agentūra 

informaciją apie Projektų įgyvendinimo rezultatus (sutaupytą energijos ir ŠESD kiekį), gali teikti su 

Projekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms.  

41. Paaiškėjus, kad Pareiškėjas teisei į kompensacinę išmoką ir (ar) jos dydžiui nustatyti 

pateikė klaidingus duomenis arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių išmokėta per didelė kompensacinė 

išmoka, arba kompensacinė išmoka negalėjo būti suteikta, arba Projektas neįgyvendintas per 

nustatytą Projekto įgyvendinimo laikotarpį, Agentūra priima sprendimą dėl išmokėtų ir (ar) 

permokėtų lėšų sugrąžinimo. Apie tai ji raštu praneša finansuotojui, jeigu suteiktas lengvatinis 

kreditas, ir pareiškėjui. Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjai privalo ne vėliau kaip per 40 punkte 

numatytą terminą pervesti Agentūros sprendime dėl išmokėtų ir (ar) permokėtų lėšų sugrąžinimo 

nurodytą sumą į Agentūros pranešime nurodytą sąskaitą. Per nustatytą laiką negrąžinta išmokėta ir 

(ar) permokėta suma iš Pareiškėjo ir (ar) paramos gavėjų išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

42. Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar 

neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos 

mokėjimo ar neišmokėjimo priėmimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo  

nustatyta tvarka ir terminais.  

 

Klimato kaitos programos 

kompensacinių išmokų daugiabučių  

namų vidaus šildymo ir karšto vandens  

sistemų modernizavimui tvarkos aprašo 

1 priedas 
(Paraiškos teikėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė, juridinio asmens kodas arba asmens kodas, adresas) 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  

Aplinkos projektų valdymo agentūrai 

 

PARAIŠKA DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ 

MODERNIZAVIMO 

PROJEKTUI ĮGYVENDINTI 
20     m.                  mėn.      d. Nr.  

(data) 

 

Vadovaujantis 20   m.      d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 

valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr.      paskelbtu kvietimu teikti paraiškas daugiabučio 

namo šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projekto įgyvendinimui (įrašyti pareiškėjo 

pavadinimą) (kodas (įrašyti pareiškėjo kodą)) (toliau – pareiškėjas) teikia paraišką daugiabučio 

namo (įrašyti tikslų adresą) vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projekto 

įgyvendinimui ir paramos skyrimui Klimato kaitos programos lėšomis. 
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PRIDEDAMA: 

1. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo paraiška. 

2. Butų savininkų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kuriuo tvirtinama 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo paraiška. 

3. Registrų centro išrašas (bendras ir išplėstinis). 

4. Šilumos tiekėjų išduotos techninės sąlygos. 

5. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ar pastato 

administratoriaus pažyma, kad šilumos punktas atitinka Tvarkos aprašo 19.1 papunktyje nurodytas 

sąlygas. 

6. Šilumos siurblio karštam vandeniui ruošti galingumo nustatymą pagrindžianti 

informacija. 

7. Pavedimo sutartis. 

8. Projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo užtikrinimą įrodantis dokumentas. 

 

DAUGIABUČIO NAMO ( įrašyti adresą ) VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS 

SISTEMŲ MODERNIZAVIMO PARAIŠKA 

 

R. Daugiabučio namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektas 

rengiamas siekiant modernizuoti esamą neautomatizuotą šilumos punktą ar įrengti 

atskirą automatizuotą šilumos punktą, įrengti balansinius ventilius ant stovų ir 

pertvarkyti ar pakeisti šildymo ir karšto vandens sistemas butuose ir kitose patalpose 

įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar šilumos daliklių sistemą ir (ar) 

termostatinius ventilius. 

Bendra informacija apie daugiabutį namą: 

Eil. 

Nr. 
Prašomi pateikti duomenys Nurodoma informacija 

1.1. daugiabučio namo adresas  

1.2. daugiabučio namo butų skaičius  

1.3. butų naudingasis plotas  

1.4. daugiabučio namo kitų patalpų skaičius  

1.5. kitų patalpų bendrasis plotas  

1.6. daugiabučio namo aukštų skaičius  

2. Toliau lentelėje nurodomas šilumos punkto tipas ir būklė, aprašoma šildymo ir 

karšto vandens sistemų būklė ir tipas. Aprašymas taikomas veikloms, kurias planuojama 

atnaujinti. Atnaujinant šilumos punktą, būtina atlikti šildymo sistemos balansavimą. 

Eil. Nr. Prašomi duomenys Aprašymas 

2.1. šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemos mazgai šilumos punkte:  

2.1.1.  šilumos punkto šilumai gaminti galia (kW)  

2.1.2.  šilumos punkto karštam vandeniui gaminti 

galia (kW) 

 

2.1.3.  šilumos punkto tipo ir esamos būklės 

aprašymas (nurodoma, ar esamas šilumos 

punktas yra automatizuotas; aprašoma 

esama šilumokaičio (-ių), siurblių, 

uždaromosios armatūros ir kitų įrenginių 

būklė; nurodomas šilumos punkto tipas – 

priklausoma ar nepriklausoma sistema.) 

 

2.2. šildymo ir karšto vandens sistemų būklė:  

2.2.1.  šildymo sistemos vamzdynų būklė ir tipas 

(nurodomas tipas: dvivamzdė, vienvamzdė, 

kolektorinė ar kita; nurodoma uždaromosios 

armatūros būklė, vamzdynų būklė, korozijos 
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požymiai ir kita informacija) 

2.2.2.  karšto vandens vamzdynų būklė (nurodomas 

tipas: cirkuliacinis, be cirkuliacinio 

vamzdyno; nurodoma uždaromosios 

armatūros būklė, vamzdynų būklė, korozijos 

požymiai ir kita informacija) 

 

2.2.3.  radiatorių būklė  

2.2.4.  šildymo prietaisų (gyvatukų) vonios patalpose 

būklė 

 

2.2.5.  šildymo sistemos stovų kiekis (m)  

2.2.6.  šildymo sistemos magistralinių vamzdynų 

kiekis (m) 

 

2.2.7.  šildymo sistemos stovų kiekis (poromis: 

patiekiamas ir grįžtamas) (vnt.) 

 

2.2.8.  karšto vandens vamzdynų kiekis (m) 

(įtraukiant karšto vandens cirkuliacinį 

vamzdį, jei toks yra) 

 

2.2.9.  karšto vandens magistralinių vamzdynų 

kiekis (m) 

 

2.2.10. vidutinis daugiabučio namo karšto vandens 

suvartojimo kiekis (m3) per metus 

 

2.2.11. vidutinis šalto vandens pašildymo iki karšto 

vandens temperatūros poreikis (kWh/m3) 

 

2.2.12. šilumos siurblio karštam vandeniui ruošti 

galia (kW) 

 

2.2.13.  ar šilumos punktas naudojamas daugiau  kaip 

vienam pastatui (pažymėti) 
TAIP ☐ NE ☐ 

(aprašyti šilumos punkto esamą 

situaciją, prižiūrimų pastatų skaičių 

ir pan.) 

3. Nurodomos planuojamos įgyvendinti veiklos. Aprašymas taikomas veikloms, kurias 

planuojama atnaujinti. Pažymima, kad atnaujinant šilumos punktą privaloma atlikti šildymo 

sistemos balansavimą. Nurodytų darbų kainos negali būti didesnės už taikomas kainas, numatytas 

modernizacijai taikomiems įkainiams, skelbiamiems viešosios įstaigos CPO LT interneto 

svetainėje. 

Jeigu keičiamas šilumos punktas šilumą tiekia daugiau nei vienam daugiabučiui namui, turi 

būti numatomas atskirų šilumos punktų įrengimas visuose statiniuose – šiuo atveju toliau esanti 

lentelė pildoma kiekvienam pastatui atskirai, o projektą turi tvirtinti atskirų daugiabučių namų butų 

ir kitų patalpų savininkai, pritardami investicijoms, susijusioms su išlaidomis, tenkančiomis jų 

pastato šilumos punkto įrengimui. 

3.1.  

modernizuojamas esamas 

neautomatizuotas šilumos punktas ar 

įrengiamas atskiras automatizuotas šilumos 

punktas  

 

(aprašyti planuojamus darbus) 

(nurodyti darbų mastą, šilumokaičių galią, šilumokaičių skaičių ir pan.) 

(nurodyti planuojamų darbų kainą) 

3.2.  

įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų  

(aprašyti planuojamus darbus) 

(nurodyti darbų kiekį, balansavimo mazgų skaičių) 

(nurodyti planuojamų darbų kainą) 

3.3.  pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema Pažymėti, jeigu planuojama įgyvendinti 
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priemonę ☐ 

3.4.  

butuose ir kitose patalpose įrengiama 

šilumos daliklių sistemą ir (ar) 

termostatiniai ventiliai 

Pažymėti, jeigu planuojama įgyvendinti 

priemonę ☐ 

(aprašyti planuojamus darbus) 

(nurodyti darbų mastą: 

1. planuojamų pakeisti radiatorių ir gyvatukų skaičių; 

2. planuojamų įrengti individualių šilumos apskaitos prietaisų skaičių; 

3. planuojamų įrengti šilumos daliklių skaičių; 

4. planuojamų įrengti termostatinių ventilių skaičių; 

5. planuojamų pakeisti magistralinių vamzdynų ilgį; 

6. planuojamų pakeisto stovų ilgį; 

ir kitą informaciją) 

(nurodyti planuojamų darbų kainą) 

3.5.  

Pertvarkoma ar keičiama karšto vandens 

sistema 

Pažymėti, jeigu planuojama įgyvendinti 

priemonę ☐ 

(aprašyti planuojamus darbus) 

(nurodyti darbų kiekį, planuojamų pakeisti magistralinių vamzdynų ilgį, planuojamų 

pakeisti stovų ilgį, planuojamą pakeisti cirkuliacinio vamzdyno ilgį) 

(nurodyti planuojamų darbų kainą) 

3.6. energijos iš atsinaujinančių išteklių 

gamybos įrenginių įrengimas karštam 

vandeniui ruošti 

Pažymėti, jeigu planuojama įgyvendinti 

priemonę ☐ 

(aprašyti planuojamus darbus) 

1. saulės kolektorių vandeniui šildyti  diegimas; 

2. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimas; 

3. daugiabučio namo karšto vandens tinklų pertvarkymas ar diegiamo įrenginio, 

skirto vandens šildymui, pritaikymas; 

4. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto diegimui reikalingos įrangos 

diegimas; 

5. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimas, kai diegiamos saulės kolektorių 

sistemos; 

6. mažo galingumo šilumos siurblių įrengimas karštam vandeniui ruošti; 

7. saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas (elektros energijos poreikiams, 

atsiradusiems dėl karšto vandens ruošimo). 

3.7.  projektavimo darbų kaina, Eur  

 

R. Bendra planuojamų darbų kaina, prašomas paramos dydis, projekto 

įgyvendinimas. 

(Jeigu keičiamas šilumos punktas šilumą tiekia ne vienam daugiabučiui namui, numatomas 

atskirų šilumos punktų įrengimas visuose statiniuose – šiuo atveju toliau esanti lentelė pildoma 

kiekvienam pastatui atskirai). 

Eil. 

Nr. 
Aprašymas Pateikiama informacija 

4.1. maksimali darbų kaina, Eur  

4.2. planuojama maksimali kompensacinė išmoka iš Klimato 

kaitos programos lėšų  (iki 30 proc. nuo tinkamų 

finansuoti išlaidų sumos). 

 

4.3. planuojamas Projekto įgyvendinimas nuo–iki (ne ilgiau 

kaip 12 mėnesių) 

 

R. Esamas pastato energijos suvartojimas 
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(Jeigu keičiamas šilumos punktas šilumą tiekia ne vienam daugiabučiui namui, numatomas 

atskirų šilumos punktų įrengimas visuose statiniuose – šiuo atveju toliau esanti lentelė pildoma 

kiekvienam pastatui atskirai). 

Pateikiami 3 paskutinių metų pastato energijos suvartojimo duomenys. Kai karšto vandens 

ruošimo sistema turi atskirą šilumos skaitiklį, nurodomas mėnesinis suvartoto karšto vandens 

kiekiui pagaminti sunaudotas energijos kiekis (kWh); jei skaitiklio nėra, – nurodomas vandens, 

tiekiamo į karšto vandens sistemą, kiekiu (m3). 

 

Laikotarpis 

Suvartotos 

šilumos 

kiekis per 

mėnesį, 

kWh 

Suvartotas 

vandens 

kiekis per 

mėnesį, 

m3 

Laikotarpis 

Suvartotos 

šilumos 

kiekis per 

mėnesį, 

kWh 

Suvartotas 

vandens 

kiekis per 

mėnesį, 

m3 

Laikotarpis 

Suvartotos 

šilumos 

kiekis per 

mėnesį, 

kWh 

Suvartotas 

vandens 

kiekis per 

mėnesį, 

m3 

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

 

Priedo pakeitimai: 

Nr. D1-454, 2020-07-27, paskelbta TAR 2020-07-27, i. K. 2020-16474 

Nr. D1-564, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-07, i. K. 2021-21001 

 

Klimato kaitos programos 

kompensacinių išmokų daugiabučių 

namų vidaus šildymo ir karšto vandens 

sistemų modernizavimui tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

ENERGINIO EFEKTYVUMO RODIKLIAI ĮGYVENDINUS DAUGIABUČIO NAMO 

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO PROJEKTĄ 

 

 

Eil. 

Nr. 
Modernizavimo priemonė 

Energinis 

efektyvumas, 

procentais 

1. Elevatorinių šilumos punktų keitimais į naują automatizuotą šilumos 

punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų atnaujinimas 

arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas 

8 

2. Termostatinių ventilių įrengimas, daliklių ar individualių apskaitos 

prietaisų įrengimas 
10 

3. Šildymo sistemų balansavimas 5 

4. Karšto vandens sistemų balansavimas 5 

5. Vamzdynų šiltinimas (izoliavimas) 2 

6.  Šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas 0 

7. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas 

karštam vandeniui ruošti 
0 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28e373b0cffa11eaabd5b5599dd4eebe
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1578a46025e111ecad73e69048767e8c
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Priedo pakeitimai: 

Nr. D1-454, 2020-07-27, paskelbta TAR 2020-07-27, i. K. 2020-16474 

 
Pakeitimai: 
1. 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas 
Nr. D1-740, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-11, i. K. 2019-19953 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. D1-680 „Dėl Klimato kaitos 

programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
2. 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas 
Nr. D1-454, 2020-07-27, paskelbta TAR 2020-07-27, i. K. 2020-16474 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. D1-680 „Dėl Klimato kaitos 

programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
3. 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas 
Nr. D1-564, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-07, i. K. 2021-21001 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. D1-680 „Dėl Klimato kaitos 

programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28e373b0cffa11eaabd5b5599dd4eebe
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f6dfb2f01c2311eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28e373b0cffa11eaabd5b5599dd4eebe
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1578a46025e111ecad73e69048767e8c
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IS-923/648-I-3 priedas 

 
TN: tn  

 

Rūšis: Įstatymas 

 

Priėmimo 

data: 
2021-11-04 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Identifikacinis kodas:  Dokumento 

nr.: 
XIV-607 

Suvestinių redakcijų sąrašas 

pagal datą: 
Nėra 

Užregistravimo TAR 

data: 
 Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

Seimas  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Galiojimas:   Paskelbta:  Eurovoc terminai:  Nėra 

Kalba: Lietuvių     Ryšys su ES teisės aktais: Nėra 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

 

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. XIV-607 

Vilnius 
 

1 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

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

įvertinama, ar energetikos įmonė laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų įpareigojimų.“ 

2. Pakeisti 32 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Šio straipsnio 20 dalyje nurodytas kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens 

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

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

biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio 

ar jo dalies ir (ar) gamtinių dujų biržoje nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio.“ 

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

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

nepadengtos sąnaudos arba gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro, pirktos šilumos, 

geriamojo vandens faktinių kainų ir nustatant šilumos ar karšto vandens kainas įskaičiuotų kainų 

skirtumo, įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos ar karšto vandens kainų 

dedamąsias. Kai kuras, naudojamas šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigyjamas ne per 

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

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

sąnaudos, neviršijančios vidutinės metinės biokuro kainos arba vidutinės metinės biokuro biržos 

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

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

nustatyta tvarka, nustato Taryba.“ 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f237bb503e2a11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=15&searchModelUUID=5089706b-3458-4830-9bb5-c49ba6f19e87
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TN: tn 
 

Rūšis: Įstatymas 

 

Priėmimo 

data: 
2021-11-04 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Identifikacinis kodas:  Dokumento 

nr.: 
XIV-606 

Suvestinių redakcijų sąrašas 

pagal datą: 
Nėra 

Užregistravimo TAR 

data: 
 Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

Seimas  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Galiojimas:   Paskelbta:  Eurovoc terminai:  Nėra 

Kalba: Lietuvių     Ryšys su ES teisės aktais: Nėra 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

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

PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

 

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. XIV-606 

Vilnius 
 

1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„23 straipsnis. Gamtinių dujų, naudojamų šilumos ir elektros gamybai, įsigijimas 

1. Šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri šilumos ir 

elektros energijos gamintojai, kurie per metus reguliuojamajai energetikos veiklai suvartoja 

50 GWh gamtinių dujų ar daugiau, privalo gamtinių dujų biržoje per kalendorinius metus įsigyti ne 

mažiau kaip 50 procentų reguliuojamajai elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklai 

reikalingo gamtinių dujų kiekio. Vertinant šioje dalyje minimų ūkio subjektų metinį gamtinių dujų 

suvartojimą, turi būti įskaičiuojamas ūkio subjekto, įskaitant jo filialus, atstovybes ir (ar) skirtingas 

gamtinių dujų pristatymo vietas, suvartojamo gamtinių dujų kiekio metinis vidurkis per 2 praėjusius 

metus. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje išdėstytas reikalavimas netaikomas šio straipsnio 1 dalyje 

nurodytoms energetikos įmonėms, jeigu gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo 

galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio ar jo dalies arba gamtinių dujų įsigijimo kaina 

sutarties sudarymo metu kitais teisės aktuose reglamentuotais pirkimo būdais yra mažesnė negu 

vidutinė gamtinių dujų biržos kaina ir (ar) gamtinių dujų įsigijimas kitais teisės aktuose 

reglamentuotais pirkimo būdais yra ekonomiškai naudingesnis.“ 

 

2 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„28 straipsnis. Energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimų 

priežiūra 

1. Šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų taikymo ir jų reglamentuojamų energijos 

išteklių elektros ir šilumos energijai gaminti pirkimų priežiūrą kompleksiškai užtikrina Taryba, 

Viešųjų pirkimų tarnyba, energijos išteklių biržos, kitų biržų operatoriai ir Konkurencijos taryba 

pagal jiems šiame įstatyme ir jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą kompetenciją. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b205b5f03e2a11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=16&searchModelUUID=5089706b-3458-4830-9bb5-c49ba6f19e87
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2. Siekiant užtikrinti energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimų 

viešumo, skaidrumo, tiekėjų lygiateisiškumo, pagrįstos konkurencijos principų įgyvendinimą, 

Viešųjų pirkimų tarnyba Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka ir pagal Pirkimų 

taisyklėse nustatytus įgaliojimus vykdo Pirkimų taisyklėse nustatytų energijos išteklių elektros ir 

(ar) šilumos energijai gaminti įsigijimo tiesiogiai sudaromų dvišalių susitarimų pagrindu 

procedūrinių reikalavimų taikymo priežiūrą. Viešųjų pirkimų tarnyba priima sprendimus 

savarankiškai ir nešališkai. 

3. Siekdama užtikrinti prevencinę energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti 

pirkimų priežiūrą, Viešųjų pirkimų tarnyba teikia konsultacijas energetikos įmonėms, įsigyjančioms 

energijos išteklius elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti, atlieka tyrimus dėl organizuojamų ar 

įvykdytų energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimų. 

4. Pirkimų tyrimas atliekamas ir išvada parengiama per 40 darbo dienų. Motyvuotu Viešųjų 

pirkimų tarnybos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 2 kartus, kiekvieną 

kartą pratęsiant terminą ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. Tyrimas užbaigiamas, kai Viešųjų pirkimų 

tarnyba surašo motyvuotą, faktais ir teisės aktų nuostatomis pagrįstą išvadą. Tyrimo metu nustačius 

pažeidimą, ši išvada yra pagrindas Viešųjų pirkimų tarnybai inicijuoti administracinės atsakomybės 

taikymo procedūrą. Viešųjų pirkimų tarnyba, turėdama pagrindą įtarti, kad buvo pažeistos šio 

įstatymo ar Pirkimų taisyklių nuostatos, turi teisę sustabdyti vykdomą pirkimą tol, kol tyrimas bus 

atliktas. 

5. Taryba, vykdydama energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimų 

priežiūrą, gali inicijuoti atsakomybės už reguliuojamosios energetikos veiklos pažeidimą taikymo 

procedūrą. Įvertinusi pažeidimo mastą, Taryba kiekvienu atveju vertina jo atitiktį Energetikos 

įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytam pažeidimui. 

6. Taryba, nustačiusi, kad biokuro pirkimo–pardavimo sutartis tarp energijos išteklių rinkos 

dalyvių yra sudaryta nesilaikant šiame įstatyme ir Pirkimų taisyklėse nustatytos tvarkos, neįtraukia 

tokių sandorių vertės į vidutinės biokuro rinkos kainos skaičiavimus. 

7. Taryba, nustačiusi, kad pirkimą organizavusi įmonė nevykdė šio įstatymo 191 straipsnio 1 

dalyje nustatyto įpareigojimo įsigyjant biokurą pirmenybę teikti energijos išteklių biržai, 

nepripažįsta pirkimą vykdžiusio šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo 

pirkimo sutarties išlaidų biokurui įsigyti pagrįstomis sąnaudomis nustatant šilumos kainą dalimi, 

viršijančia vidutinę metinę biokuro kainą arba vidutinę metinę biokuro biržos kainą. Pagrįstomis 

sąnaudomis yra nepripažįstamos tik to pirkimo, kuris buvo vykdytas pažeidžiant šio įstatymo 191 

straipsnio reikalavimus, sutarties išlaidos biokurui įsigyti, viršijančios vidutinę metinę biokuro 

kainą arba vidutinę metinę biokuro biržos kainą. 

8. Taryba, nustačiusi, kad pirkimą organizavusi įmonė nevykdė šio įstatymo 23 straipsnio 1 

dalyje nustatyto įpareigojimo, nepripažįsta pirkimą vykdžiusio šilumos tiekėjo, reguliuojamo 

nepriklausomo šilumos gamintojo ar bendrojo šilumos ir elektros energijos gamintojo pirkimo 

sutarties išlaidų gamtinėms dujoms įsigyti pagrįstomis sąnaudomis nustatant šilumos kainą dalimi, 

viršijančia vidutinę metinę gamtinių dujų biržos kainą. Pagrįstomis sąnaudomis yra nepripažįstamos 

tik to pirkimo, kuris buvo vykdytas pažeidžiant šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatytą 

įpareigojimą, sutarties išlaidos gamtinėms dujoms įsigyti, viršijančios vidutinę metinę gamtinių 

dujų biržos kainą. 

9. Šiame straipsnyje nustatytų poveikio priemonių taikymas juridiniams asmenims 

neatleidžia jų vadovų ir (ar) darbuotojų nuo įstatymų nustatytos civilinės, administracinės ir (ar) 

baudžiamosios atsakomybės, taip pat neužkerta kelio Tarybai svarstyti klausimą dėl jos išduotų 

licencijų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.“ 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 
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TN: tn  

 

Rūšis: Įstatymas 

 

Priėmimo 

data: 
2021-11-04 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Identifikacinis kodas:  Dokumento 

nr.: 
XIV-603 

Suvestinių redakcijų sąrašas 

pagal datą: 
Nėra 

Užregistravimo TAR 

data: 
 Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

Seimas  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Galiojimas:   Paskelbta:  Eurovoc terminai:  Nėra 

Kalba: Lietuvių     Ryšys su ES teisės aktais: Nėra 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

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

PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

 

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. XIV-603 

Vilnius 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas  

Pakeisti 5 straipsnio 12 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„12) nustato gamtinių dujų atsargų kaupimo ir panaudojimo pažeidžiamiems vartotojams ir 

kitas tiekimo patikimumo užtikrinimo priemones ir jų taikymo tvarką;“. 

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 9 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„16. Gamtinių dujų įmonės buitiniams vartotojams tarifus nustato kas pusę metų. Buitiniams 

vartotojams nustatytą tarifą sudaro prognozuojamų gamtinių dujų (produkto), įskaitant SGD 

pakartotinį dujinimą, SGD perkrovą ir gamtinių dujų pristatymą iki mažos apimties SGD 

pakartotinio dujinimo įrenginio, konkrečių perdavimo, skirstymo, laikymo, tiekimo, papildomos 

dedamosios kainų ir skirtumo tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotų ir faktinių 

gamtinių dujų (produkto) kainų suma. 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 galimybes naudoti gamtinių dujų rinkos finansines priemones ir kitas galimas priemones, 

padedančias valdyti tiekimo ir dujų kainų rizikas. Tiekimo įmonės Tarybos nustatyta tvarka gali 

naudoti gamtinių dujų rinkos finansines priemones, kurios įskaičiuojamos į gamtinių dujų įmonių 

aptarnaujamų buitinių vartotojų tarifus. Tarybos nustatyta tvarka yra įvertinamos patirtos sąnaudos 

ir gauta nauda, atsirandanti dėl naudojimosi gamtinių dujų rinkos finansinėmis priemonėmis. 

Gamtinių dujų įmonės konkrečius tarifus pateikia tvirtinti Tarybai, kuri šiuos tarifus tikrina ir 

priima sprendimus dėl jų šiame straipsnyje nustatyta tvarka.“ 

2. Papildyti 9 straipsnį 18 dalimi: 

„18. Tiekimo įmonės gali siūlyti Tarybai priimti sprendimą dėl prognozuojamos gamtinių 

dujų (produkto) kainos mažinimo ir dėl prognozuojamos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) 

kainos susidariusio skirtumo dėl faktiškai negautų ar viršytų numatytų pajamų išdėstymo per 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/00fafcc03e2a11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=31&searchModelUUID=cf23bbd6-78be-41bb-9685-7d3da531d1eb
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Tarybos nustatytą laikotarpį. Tiekimo įmonės tokį pasiūlymą Tarybai gali teikti, kai skirtumas tarp 

tiekimo įmonės planuojamo pateikti tarifo buitiniams vartotojams ir tuo metu galiojančio tarifo 

buitiniams vartotojams yra didesnis kaip 40 procentų. Taryba kainų nustatymo metodikoje nustatyta 

tvarka priima sprendimą dėl prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) kainos mažinimo ir dėl 

prognozuojamos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos susidariusio skirtumo dėl faktiškai 

negautų ar viršytų numatytų pajamų išdėstymo per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį. Tarybai 

priėmus sprendimą dėl prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) kainos mažinimo, skirtumas, 

susidaręs 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. Gamtinių dujų 

skirstymo sistemos operatorius papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos 

perveda gamtinių dujų tiekėjui, kurio vartotojų gamtinių dujų suvartojimas lėmė dėl 

prognozuojamos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos susidariusį skirtumą dėl faktiškai 

negautų ar viršytų numatytų pajamų. Šios papildomos dedamosios administravimas negali turėti 

neigiamos finansinės įtakos skirstymo sistemos operatoriui. Tarybos kainų nustatymo metodikoje 

nustatyta tvarka skaičiuojant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams per Tarybos nustatytą 

laikotarpį įvertinamos skirtumo tarp prognozuojamos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos ir 

(arba) tiekimo įmonės faktiškai negautų ar viršytų numatytų pajamų skolinimosi sąnaudos.“ 

 

3 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 45 straipsnio 5 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1) tiekimo įmonių taikomų priemonių veiksmingumą, užtikrinant patikimą gamtinių dujų 

tiekimą pažeidžiamiems vartotojams;“. 

 

4 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 46 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Gamtinių dujų įmonės privalo būti nuolat pasirengusios veikti galimo dujų tiekimo 

sutrikimo atveju ir įgyvendinti nacionalinį prevencinį planą gamtinių dujų tiekimo patikimumui ir 

techninei gamtinių dujų sistemų saugai užtikrinti. Dujų tiekimo sutrikimo atveju ar sumažėjus 

gamtinių dujų tiekimui, kilus grėsmei sistemų saugumui, įvykus avarijai, iškilus grėsmei žmonių 

sveikatai ar saugumui, gamtinių dujų įmonės privalo įgyvendinti nacionalinį ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planą ir nedelsdamos imtis visų pagrįstų priemonių gamtinių dujų tiekimo patikimumui ir 

techninei gamtinių dujų sistemų saugai užtikrinti. Šios priemonės turi būti pagrįstos ir proporcingos. 

Gamtinių dujų įmonės apie taikomas prevencines ir ekstremaliųjų situacijų valdymo priemones 

praneša Energetikos ministerijai.“ 

2. Pakeisti 46 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Buitinių vartotojų nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo saugumo išlaidos, kurių 

įtraukimo į gamtinių dujų tiekimo sąnaudų metodiką tvirtina Taryba, įtraukiamos apskaičiuojant 

gamtinių dujų tiekimo kainą kaip atskira tiekimo kainos dalis. Nebuitiniai vartotojai pagal sutartis 

nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo saugumo išlaidas padengia savo lėšomis.“ 

 

5 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 47 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„47 straipsnis. Gamtinių dujų tiekimas pažeidžiamiems vartotojams 

1. Tiekimo įmonės privalo imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrintas gamtinių dujų 

tiekimas pažeidžiamiems vartotojams kiekvienu Reglamento (ES) 2017/1938 6 straipsnio 1 dalyje 

nustatytu atveju. 

2. Įgyvendindamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą, tiekimo įmonės visų pirma 

turi naudoti gamtinių dujų rinkos priemones, taip pat turi teisę kaupti gamtinių dujų atsargas 

pažeidžiamiems vartotojams, kurios gali būti panaudojamos tik laikantis Vyriausybės ar jos 

įgaliotos institucijos nustatytos tvarkos. 
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3. Tiekimo įmonės gamtinių dujų atsargas pažeidžiamiems vartotojams kaupia pačios arba 

sudarydamos sutartis su gamtinių dujų įmonėmis, registruotomis, veikiančiomis ir (ar) turinčiomis 

saugyklas bet kurioje valstybėje narėje, gamtinių dujų perdavimo sistema sujungtoje su Lietuvos 

Respublika.  

4. Gamtinių dujų tiekimo sutrikimo ar nutraukimo atveju vartotojams gamtinių dujų tiekimą 

užtikrina tiekimo įmonė, kuri tiekė gamtines dujas prieš gamtinių dujų tiekimo apribojimą ar 

nutraukimą, prioriteto tvarka tiekdama gamtines dujas pažeidžiamiems vartotojams.“ 

 

6 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 57 straipsnio 5 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„4) nutraukiamas ar apribojamas gamtinių dujų tiekimas į Lietuvos Respublikos teritoriją. 

Pažeidžiamiems vartotojams gamtinių dujų tiekimas gali būti apribojamas ar nutraukiamas tik 

išnaudojus šio įstatymo 47 straipsnyje numatytas priemones.“ 

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2021 m. lapkričio 22 d. 

2. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2021 m. lapkričio 21 d. priima šio įstatymo 

2 straipsnio įgyvendinamuosius teisės aktus. 

3. Šio įstatymo 1, 3, 4, 5 ir 6 straipsniai įsigalioja 2022 m. kovo 1 d. 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos energetikos ministras ir 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2022 m. vasario 28 d. priima šio įstatymo 1, 3, 4, 5 ir 

6 straipsnių įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 43 IR 69 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

 

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. XIV-604 

Vilnius 
 

1 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 43 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2) 2022 m. liepos 1 d. – visiems buitiniams vartotojams, kurių faktinis elektros energijos 

suvartojimas objekte laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. yra ne 

mažesnis kaip 1 000 kWh, išskyrus vartotojus, nurodytus šio įstatymo 69 straipsnio 14 ir 15 dalyse, 

ir pažeidžiamus vartotojus, kurie laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. 

bent kartą buvo įgiję pažeidžiamo vartotojo statusą;“. 

2. Pakeisti 43 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1) ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis 

informuoja šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytus vartotojus apie sutarties su 

visuomeniniu tiekėju nutraukimą, jų pareigą pasirinkti nepriklausomą tiekėją iki šio straipsnio 

1 dalies 2 ar 3 punkte nurodytos datos, numatomą elektros energijos tiekimo visuomenine elektros 

energijos kaina nutraukimą vartotojams per nustatytą terminą nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo, 

įskaitant informaciją apie garantinį elektros energijos tiekėją, garantinio tiekimo pradžią ir 

garantinio tiekimo sąlygas, numatytas šio straipsnio  12 dalyje ir šio įstatymo 44 straipsnyje, naujų 

sutarčių sudarymą ir ankstesnių sutarčių pasibaigimą, taip pat apie tai, kad skirstomųjų tinklų 

operatorius perduos jų asmens duomenis nepriklausomiems tiekėjams pasiūlymo dėl elektros 

energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties su vartotoju sudarymo 

pateikimo tikslu, nurodant, kokiais terminais ir kokie asmens duomenys bus perduoti to 

pageidaujantiems nepriklausomiems tiekėjams, ir apie tai, kad šie vartotojai turi teisę pranešti 

skirstomųjų tinklų operatoriui apie savo nesutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo 

nepriklausomiems tiekėjams;“. 

 

2 straipsnis. 69 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 69 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„8. Visuomeninę elektros energijos kainą ir tarifus nustato visuomeninis tiekėjas 

6 kalendoriniams mėnesiams. Visuomeninė elektros energijos kaina nustatoma kaip elektros 

energijos įsigijimo kainos, perdavimo, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, skirstymo, 

visuomeninio tiekimo kainos ir faktinės elektros energijos įsigijimo kainos bei ankstesnio 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/34a723023e2a11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=32&searchModelUUID=8694f14d-3d33-4b47-b068-c8a95e53721b
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laikotarpio prognozuotos elektros energijos kainos skirtumo suma. Visuomeninio tiekėjo nustatytas 

visuomenines elektros energijos kainas ir tarifus tikrina Taryba šio straipsnio 9 dalyje nustatyta 

tvarka. Tuo atveju, jeigu visuomeninė elektros energijos kaina buitiniams vartotojams kiltų daugiau 

kaip 40 procentų, visuomeninis tiekėjas gali pasiūlyti Tarybai priimti sprendimą, nustatant 

visuomeninę elektros energijos kainą, nevertinti elektros energijos įsigijimo kainos dalies, o dėl 

neįvertintos kainos dalies susidariusį sąnaudų skirtumą tarp Tarybos nustatytų ir faktinių kainų 

išdėstyti ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui. Taryba priima sprendimą dėl skirtumo, 

susidariusio tarp Tarybos nustatytų ir faktinių kainų bei pagrįstų sąnaudų, ir Tarybos sprendimais 

numatytų sąnaudų skirtumų, patirtų iki 2022 m. gruodžio 31 d., įskaitant ir tokių sąnaudų skirtumo 

pinigų kainą (skolinimosi sąnaudas, kurios įvertinamos Tarybos perdavimo, skirstymo ir 

visuomeninio tiekimo paslaugų kainų viršutinių ribų metodikoje nustatyta tvarka), taip pat šio 

įstatymo 60 straipsnio 3 dalyje nurodytų sąnaudų Tarybos nustatyta tvarka ir sąlygomis įvertinimo 

nustatant papildomą dedamąją prie persiuntimo paslaugos kainos. Tarybos apskaičiuotas lėšų 

perviršis grąžinamas buitiniams vartotojams sumažinant papildomą dedamąją prie persiuntimo 

paslaugos kainos, kai visuomeninio tiekimo veiklą iki 2023 m. sausio 1 d. vykdęs asmuo perveda 

perrinktas lėšas skirstomųjų tinklų operatoriui, o nesurinktos lėšos surenkamos taikant papildomą 

dedamąją prie persiuntimo paslaugos kainos, ir visuomeninio tiekimo veiklą iki 2023 m. sausio 1 d. 

vykdžiusiam asmeniui išmokamos dalimis kas kalendorinį mėnesį skirstomųjų tinklų operatoriaus, 

kurio turimoje elektros energijos skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje veikė toks 

visuomeninis tiekėjas, tačiau ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.“ 

 

3 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas ir taikymas 

1. Visuomeninis tiekėjas per 15 darbo dienų nuo šio įstatymo įsigaliojimo raštu ir (ar) 

elektroninių ryšių priemonėmis informuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 

43 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytus buitinius vartotojus, kuriems šio įstatymo įsigaliojimo 

dieną elektros energija tiekiama visuomenine elektros energijos kaina ir kurių duomenys apie 

pasirinktą nepriklausomą tiekėją skirstomųjų tinklų operatoriaus nėra perduoti visuomeniniam 

tiekėjui, apie numatomą sutarties su visuomeniniu tiekėju nutraukimą 2022 m. liepos 1 d., jų 

pareigą pasirinkti nepriklausomą tiekėją, jeigu vartotojas nėra sudaręs elektros energijos pirkimo–

pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties su nepriklausomu tiekėju, taip pat apie tai, kad 

vartotojams, kurie jau yra sudarę elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos 

teikimo sutartį su nepriklausomu tiekėju, informaciją apie sudarytų sutarčių vykdymą pateiks jų 

pasirinktas nepriklausomas tiekėjas.  

2. Visuomeninio tiekėjo pagrįstos sąnaudos, patirtos dėl šio straipsnio 1 dalyje nustatytos 

pareigos įgyvendinimo, įvertinamos nustatant visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą. 

3. Nepriklausomas tiekėjas per 15 darbo dienų nuo šio įstatymo įsigaliojimo raštu ir (ar) 

elektroninių ryšių priemonėmis informuoja Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 

2 punkte nurodytus buitinius vartotojus, su kuriais šio įstatymo įsigaliojimo dieną šis 

nepriklausomas tiekėjas yra sudaręs elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos 

teikimo sutartį, apie jų teisę iki 2022 m. birželio 30 d. gauti elektros energiją iš visuomeninio 

tiekėjo, jeigu bus nutraukta elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo 

sutartis su nepriklausomu tiekėju arba jeigu ši sutartis bus atidėta šio straipsnio 4 dalyje nustatyta 

tvarka. 

4. Nepriklausomas tiekėjas turi teisę atidėti visų su Elektros energetikos įstatymo 

43 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytais buitiniais vartotojais sudarytų elektros energijos pirkimo–

pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių, pagal kurias elektros energijos tiekimas 

prasidės 2022 m. sausio 1 d., vykdymo pradžią iki 2022 m. liepos 1 d. tomis pačiomis sąlygomis, 

dėl kurių buvo susitarta sudarant šias sutartis, įskaitant kainą, kainos ir (ar) sutarties galiojimo 

termino pabaigą. Jeigu nepriklausomas tiekėjas pasinaudoja šioje dalyje nurodyta teise, jis privalo 

sutartyje nurodytu būdu ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos 

informuoti buitinį vartotoją apie elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos 

teikimo sutarties vykdymo termino pradžios atidėjimą ir vartotojo teisę nesutikti su šios sutarties 
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vykdymo pradžios atidėjimu. Jeigu buitinis vartotojas nesutinka su elektros energijos pirkimo–

pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties vykdymo pradžios termino atidėjimu, apie tai 

sutartyje nurodytu būdu jis informuoja nepriklausomą tiekėją ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 

15 d. Tokiu atveju su nepriklausomu tiekėju sudarytos elektros energijos pirkimo–pardavimo ir 

persiuntimo paslaugos teikimo sutarties vykdymas pradedamas nuo šioje sutartyje nurodyto 

termino.  

5. Jeigu Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas buitinis 

vartotojas nutraukia elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį 

su nepriklausomu tiekėju ir nesudaro naujos elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo 

paslaugos teikimo sutarties su nepriklausomu tiekėju, toks buitinis vartotojas privalo sudaryti 

elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su visuomeniniu 

tiekėju. Jeigu buitinis vartotojas nesudaro elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo 

paslaugos teikimo sutarties su visuomeniniu tiekėju, buitinio vartotojo ir visuomeninio tiekėjo 

tarpusavio santykiams taikomos Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintame Buitinių 

vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos 

teikimo sutarčių standartinių sąlygų apraše nustatytos standartinės sutarties sąlygos. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 

_______ 
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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 

 

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. XIV-605 

Vilnius 
 

1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 

Pripažinti netekusia galios 22 straipsnio 10 dalį. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6a46dbe23e2a11ec99bbc1b08701c7f8
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA 

TEISĖS GRUPĖ 

 

IŠVADA 

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

22, 28 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TOLIAU – 

PROJEKTAS) 

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

 

Nr. 

Vilnius 

 

Įvertinę patikslinto pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021 m. rugsėjo 28 

d. išvadoje Nr. NV-2336 pateiktas pastabas ir pasiūlymus bei apjungto su Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 22 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu (TAIS Nr. 21-

24251) Projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams bei teisės technikos reikalavimams, teikiame šias 

pastabas ir pasiūlymus: 

1. Projekte pateikiami apjungti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – 

Įstatymas) pakeitimo projektai (TAIS Nr. 21-24535 (2) ir TAIS Nr. 21-24251(2)), tačiau įvertinus 

derinimo procesą, matyti, kad Projekte siūlomi keičiamo Įstatymo 20 straipsnio 2 dalies pakeitimas 

ir 20 straipsnio 4 dalies pripažinimas netekusia galios nebuvo pateikti derinti suinteresuotoms 

institucijoms. Todėl, nesant išsamaus siūlomo teisinio reguliavimo įvertinimo, lieka neaiškus 

galimas poveikis bei galimi taikymo aspektai, pvz., kokiomis priemonėmis būtų užtikrintas pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklos ir šilumos tiekėjo veiklos 

atskyrimas. Šiame kontekste tikslinga būtų įsivertinti, ar neturėtų būti sistemiškai peržiūrimos 

(prireikus, tikslinamos) kitos Įstatymo nuostatos įvertinant šią aplinkybę, kad šilumos tiekėjas 

nedraudžiama būti ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju), pvz. 

Įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad „pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį 

<...>“ ir kt. 

2. Projektu keičiamo Įstatymo 29 straipsnyje siūloma nustatyti, kad „pastato šilumos 

vartotojai turi teisę nutraukti arba pakeisti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo 

sutartį ir atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens įrenginius nuo centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemos“. Siūloma nuostata įvertintina šiais aspektais: 

2.1. Įstatyme nėra apibrėžta, kas yra laikoma „pastato šilumos vartotojas“, neaišku, 

kuo skiriasi nuo formuluotės „šilumos vartotojas“, kuri, be kita ko, vartojama to paties Projektu 

keičiamo Įstatymo 29 straipsnio 4 ir 5 dalyse, todėl siekiant teisės akto aiškumo ir nuoseklumo, 

siūlome atskleisti šios formuluotės turinį arba ją tikslinti (suvienodinti). Šiame kontekste taip pat 

įvertintinas santykis su Įstatymo 29 straipsnio 1-3 dalių nuostatomis, tai yra, ar šilumos vartotojas, 

kuris, vadovaujantis Įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi pakeitė ne viso pastato šildymo ar apsirūpinimo 

karštu vandeniu būdą ir nutraukė tik to pastato buto ir kitų patalpų, kurių šildymo būdas pakeistas, 

šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, privalo dalyvauti ir sumokėti 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/21cdf1063cb311ec99bbc1b08701c7f8
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reikalingas sumas viso pastato atjungimo nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos atveju pagal 

Projektu keičiamo Įstatymo 29 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas.  

2.2. Siekiant teisinio reguliavimo aiškumo ir pagrįstumo, siūlytume įvertinti, ar galimi 

tokie atvejai (pažodžiui perkėlus Direktyvos (ES) 2018/2001 formuluotes), kai viso pastato šildymo 

ir (ar) karšo vandens įrenginiai atjungti nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, bet šilumos ir 

(ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis yra ne nutraukta, bet pakeista, kaip nurodoma 

Projektu keičiamo Įstatymo 29 straipsnio 4 ir 5 dalyse.  

2.3. Perkeliant direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę, būtina vartojamas sąvokas, 

formuluotes suderinti su jau vartojamomis arba, jei reikalinga, apibrėžti naujas sąvokas. Šiame 

kontekste nėra aišku, ar Projektu keičiamo Įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje vartojamos formuluotės 

„energinio naudingumo sertifikatas“ ir „energinis naudingumas“ (taip pat ir Projektu keičiamo 

Įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje) atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme apibrėžtas 

formuluotes „pastato energinio naudingumo sertifikatas“ ir „pastato energinis naudingumas“, ar 

yra vartojamos kita prasme. Nesant aiškumo dėl vartojamų formuluočių ir jų turinio, lieka neaišku, 

ar energinio naudingumo sertifikatu bus galima pagrįsti numatomą šildymo ir (ar) karšto vandens 

ruošimo sistemos energinį naudingumą; taip pat, vertinant santykį su šilumos specialiuoju planu ir 

siekiant teisės akto nuostatų suderinamumo, lieka neaišku, kokia apimtimi numatytas apsirūpinimo 

šiluma ir (ar) karštu vandeniu būdas negali prieštarauti šilumos ūkio specialiajam planui, ir kodėl 

tokia sąlyga nebūtų taikoma Projektu keičiamo Įstatymo 29 straipsnyje nustatytais kitais atvejais.  

2.4. Sistemiškai vertinant Projektu keičiamo Įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje apibrėžtos 

sąvokos „efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistema“ turinį ir Projektu keičiamo Įstatymo 29 

straipsnio 4 dalyje vartojamą formuluotę „efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 

kriterijai“ siūlytina nuosekliai vartoti jau apibrėžtą formuluotę arba aiškiai nurodyti, kokie (kur 

nustatyti) kriterijai  turimi omenyje. 

2.5. Vietoj vartojamos formuluotės „bent 20 procentų“ siūlytume vartoti teisiškai 

labiau apibrėžtą formuluotę „ne mažiau kaip 20 procentų“. 

2.6. Projektu keičiamo Įstatymo 29 straipsnio 5 dalyje vartojama pažodžiui iš 

Direktyvos (ES) 2018/2001 perkelta formuluotė „vartotojų vardu veikiančios bendrosios įmonės“, 

tačiau nėra aišku, kokie subjektai galėtų patekti į šią sąvoką, nes nepateikiama nei sąvokos 

apibrėžtis, nei nuoroda į teisės aktus, kuriuose tokia sąvoka būtų apibrėžta. 

3. Projektu keičiamo Įstatymo 2 straipsnio 16 dalį pripažinus netekusia galios, po jos 

einančių šio straipsnio dalių pernumeruoti nereikia (žr., Teisės aktų projektų rengimo 

rekomendacijų 82 punktą). 

4. Projektu keičiamo Įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje du kartus vartojama formuluotė 

„nurodyti“ įvertintina kalbos stiliaus aspektu, ar tai nėra perteklinė formuluotė. 

5. Projektu keičiamo Įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje siūlome vartoti įsivestą trumpinį 

(žr. Įstatymo 12 straipsnio 3 dalį) apibūdinant sąskaitą už šilumą ir mokėjimo už šilumą pranešimą. 

6. Projekto 8 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „išskyrus šio įstatymo 2 straipsnį“ 

įrašytini žodžiai „išskyrus šio straipsnio 2 dalį“. 

7. Vadovaujantis Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose 

reikalavimų aprašo, patvirtinto teisingumo ministro 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-72, 

nuostatomis (žr. šio aprašo 10 punktą), Projektu įgyvendinama Direktyva (ES) 2018/2001 turėtų 

būti nurodyta Projektu keičiamame Įstatyme. 

 

 

Teisės grupės patarėja     Erika Vaivadienė 

 

 

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

mailto:erika.vaivadiene@lrv.lt
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Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28 IR 29 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS 

 

2021 m.                                           d. Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

1. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 16 dalį. 

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

patvirtintą metodiką apskaičiuota su rezervuota galia susijusių papildomų sąnaudų kompensacija, 

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

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

 

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 12 straipsnį 5 dalimi: 

„5. Šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose privalo apmokėti proporcingai 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daliai bendroje dalinėje nuosavybėje 

šilumos tiekėjui už daugiabučio namo šilumos punkto, nuosavybės teise priklausančio šilumos 

ir (ar) karšto vandens tiekėjui, remonto darbus (įskaitant medžiagas, atsargines dalis ir 

įrenginius) bei su tuo susijusias administracines sąnaudas, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos 

ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą. Šilumos vartotojui išrašytoje 

sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi būti atskirai nurodytos darbų, medžiagų, atsarginių 

dalių ir įrenginių kainos, pagristos administracinės sąnaudos, nurodytos šilumos vartotojui 

privalomos mokėti sumos bei pateikta informacija apie galimybę įgyti bendrąją dalinę 

nuosavybę į šilumos punktą šio įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nustatytais pagrindais.“  

 

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„17 straipsnis. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai 

Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams turi būti užtikrintos techninės nenutrūkstamo 

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

Nenutrūkstamas aprūpinimas šiluma užtikrinamas šilumos vartotojo įrenginius prijungiant atskirais 

įvadais prie techninių sutrikimų atvejais nepriklausomų šilumos perdavimo tinklo dalių arba 

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

aprūpinimo šiluma vartotojai laikomi naudojančiais aprūpinimo šiluma sistemą ir rezervinį šilumos 

įrenginį. Jeigu nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai naudojasi aprūpinimo šiluma sistema 

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

tiekėjui moka dvinarę  kainą, kuri apskaičiuojama pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų 

nustatymo metodiką ir kuri taikoma rezervinės šilumos galios užtikrinimo paslaugos teikimo 

sutartyje nustatytai rezervuojamai galiai. Aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrai Sveikatos 

apsaugos ministras nustato sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms būtinas rezervinis šilumos 

įrenginys, sąrašą.“ 

 

4 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas 

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

„1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 

sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip 
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pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

priklausančių šilumos punktų įrenginių techninę būklę šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas 

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

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

vandens vartotojų interesais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pagal Konkurencijos įstatymą. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 

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

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

patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus duomenis, teikia juos pastato savininkui arba ir 

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam 

asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, pagal kompetenciją rengia pasiūlymus 

dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.“ 

3. Pripažinti netekusia galios 20 straipsnio 4 dalį. 

4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas prižiūrint daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemas pastatuose, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, kurioje, 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 150 000 gyventojų, jeigu 

savivaldybės taryba nenusprendžia kitaip. Šis draudimas netaikomas šilumos tiekėjams, kurie pagal 

Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą yra sudarę su Energetikos 

ministerija susitarimą dėl energijos sutaupymo ir susitarimo galiojimo laikotarpiu pastate įdiegia 
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naujas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, ir šilumos tiekėjams, aptarnaujantiems 

mažiau kaip 5 000 prijungtų vartotojų arba per metus realizuojantiems mažiau negu 50 000 MWh 

šilumos, taip pat tais atvejais, kai atestuotas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas) yra fizinis asmuo, kuris gyvena tame pastate. 

 

5 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 22 straipsnį 6 dalimi: 

„6. Informacija apie energinį naudingumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

procentinę dalį centralizuoto šilumos tiekimo sistemose vieną kartą per metus (už praėjusius 

kalendorinius metus) turi būti viešai skelbiama šilumos tiekėjų interneto svetainėje, taip pat, 

šilumos vartotojams pageidaujant, papildomai nurodoma vartotojo sąskaitoje už šilumą ar 

mokėjimo už šilumą pranešime.“ 

 

6 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 28 straipsnio 2 dalį 4 punktu: 

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

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

 

7 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas 

R. Papildyti 29 straipsnį 4 dalimi: 

„4. Pastato šilumos vartotojai turi teisę nutraukti arba pakeisti šilumos ir (ar) karšto 

vandens pirkimo–pardavimo sutartį ir atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens 

įrenginius nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos tuo atveju, jeigu ji neatitinka 

efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kriterijų ir šilumos ūkio specialiajame 

plane nėra numatyta iki 2025 m. gruodžio 31 d. jų pasiekti ir jeigu šilumos vartotojas 

energinio naudingumo sertifikatu gali pagrįsti, kad numatytas pastato apsirūpinimo šiluma ir 

(ar) karštu vandeniu iš atsinaujinančių išteklių energijos būdas užtikrins bent 20 procentų 

didesnį šildymo ir (ar) karšto vandens ruošimo sistemos energinį naudingumą. Numatytas 

apsirūpinimo šiluma ir (ar) karštu vandeniu būdas negali prieštarauti šilumos ūkio 

specialiajam planui. Kai šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarties 

nutraukimas yra susijęs su šilumos vartotojų įrenginių atjungimu nuo centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemos, sutartį nutraukti galima tik tuo atveju, jeigu šilumos ir (ar) karšto vandens 

tiekėjui kompensuojamos išlaidos, tiesiogiai patirtos dėl fizinio atjungimo, ir neamortizuota 

turto dalis (likutinė vertė), reikalinga šilumai vartotojui tiekti.“ 

2. Papildyti 29 straipsnį 5 dalimi: 

„5. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta teise gali naudotis vartotojai, vartotojų vardu 

veikiančios bendrosios įmonės, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos. 

Daugiabučio namo vartotojai tokia atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 

nutraukiant arba pakeičiant šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis 

galimybe gali pasinaudoti Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo 

tvarka ir šio straipsnio nustatyta tvarka tik tuo atveju, kai nuo centralizuotos šilumos tiekimo 

sistemos atjungiami viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens įrenginiai.“ 

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 2 straipsnį,  įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliotos institucijos, Lietuvos Respublikos 

sveikatos pasaugos ministras ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2021 m. gruodžio 31 

d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 
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TN: tn 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA 

TEISĖS GRUPĖ 

 

IŠVADA 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS 

ĮSTATYMO NR. XI-1375 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 

AŠTUNTUOJU1 SKIRSNIU ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS 

IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 13 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTŲ (TOLIAU KARTU – PROJEKTAI)  

(TAP NR. 21-1477; TAIS NR. 21-30948) 

 

 Nr.   

Vilnius 

 

 Įvertinę Projektų atitiktį Konstitucijai, įstatymams bei teisės technikos reikalavimams, 

teikiame šias pastabas ir pasiūlymus: 

 1. Sutinkant su Teisingumo ministerijos ir kitų suinteresuotų institucijų pateiktomis 

pastabomis, atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju1 skirsniu įstatymo 

projekto (toliau – AIE įstatymo projektas) 394 straipsnio 5 dalyje nurodytos energijos išteklių biržos 

operatoriaus (šiuo metu tai būtų uždaroji akcinė bendrovė BALTPOOL) teisės laikytinos viešojo 

administravimo įgaliojimais, pvz., įpareigoti ūkinę veiklą vykdantį asmenį atlikti pateiktų duomenų 

auditą, pašalinti nustatytus pažeidimus. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 5 

straipsnyje nėra numatytos galimybės suteikti viešojo administravimo įgaliojimus įmonėms, 

išskyrus valstybės ar savivaldybės įmonėms). Šiame kontekste, be kita ko, pažymėtina, kad AIE 

įstatymo projekte nenumatytos ir procedūros, pagal kurias turėtų veikti ūkinę veiklą vykdantis 

asmuo ir energijos išteklių biržos operatorius, pvz., kas yra laikoma „ne laiku pateikti duomenys“, 

kas turi teisę nustatyti terminus ir pan. Siūlytina pakartotinai įsivertinti siūlomo teisinio reguliavimo 

atitiktį Viešojo administravimo įstatymui ir pateikti AIE įstatymo projektą derinti Vidaus reikalų 

ministerijai.  

 Savanorišką nacionalinę schemą AIE įstatymo projektu siūloma paskirti įgyvendinti 

energijos išteklių biržos operatoriui, o AIE įstatymo projekto 392 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad 

„Vyriausybės įgaliota institucija“ turi teisę reikalauti, kad ūkinę veiklą vykdantys subjektai pagrįstų 

atitiktų nustatytiems kriterijams. Neaiškus šių nuostatų tarpusavio santykis. 

 Be kita ko, aktualu įvertinti AIE įstatymo projekto 394 straipsnio 4 dalies nuostatas tiek 

viešojo administravimo įgaliojimų kontekste, pvz., neaišku, kokiu tikslu ministro įsakymo projekto 

rengimas ir derinimas su suinteresuotomis institucijomis (tai laikytina valstybės politikos 

formavimu ministrui pavestoje valdymo srityje) pavedamas energijos išteklių biržos operatoriui, o 

Energetikos ministerijai pavedama tokį teisės aktą tik patvirtinti; tiek duomenų teikimo ir gavimo 

kontekste, nes nėra aišku, kokiai konkrečiai AIE įstatymo projekto 394 straipsnio 4 dalyje nustatytai 

energijos išteklių biržos operatoriaus funkcijai atlikti reikalingi duomenys, kurių gavimas turėtų 

būti išskirtinai detaliai reglamentuotas AIE įstatymo projekte nurodant konkrečias duomenų bazes. 

Pastaba aktuali vertinant ir AIE įstatymo projekto 392 straipsnio 8 dalies nuostatą dėl stebėsenos ir 

valdymo planų, skirtų veiklos poveikio dirvožemio kokybei ir dirvožemio angliai vertinti, rengimo. 

 2. Sistemiškai vertinant AIE įstatymo projekto 392 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas,  

siūlytina AIE įstatymo projekto 392 straipsnio 2 dalyje nustatytą įpareigojimą pagrįsti 

proporcingumo aspektu bei detaliau paaiškinti nustatyto kriterijaus „pasinaudojo <...> Europos 

Sąjungos finansine parama <...>“ apibrėžtumą laike, nes lieka neaišku, per kokį laikotarpį turėjo 

būti pasinaudota nustatyta parama. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f6c2c1243dbb11ec99bbc1b08701c7f8
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 3. Neaišku, kokie subjektai atitiktų AIE įstatymo projekto 394 straipsnyje nurodytos  

„sertifikavimo įmonės“ statusą, ar šias įmones kas nors prieš tai akredituotų, ar būtų sudaromas ir 

skelbiamas koks nors šių įmonių sąrašas. Siūloma informaciją apie tai atskleisti Projektų 

aiškinamajame rašte.  

 4. Neaišku, kas inicijuoja nepriklausomą auditą, nurodytą AIE įstatymo projekto 394 

straipsnio 4 dalies 2 punkte. Be to, sistemiškai vertinant AIE įstatymo projekto nuostatas, 

susiklostytų ydinga situacija, kai energijos išteklių biržos operatorius pats parengtų tvarką, nurodytą 

AIE įstatymo projekto 394 straipsnio 4 dalies 1 punkte, pats pagal ją rengtų ataskaitas.  

 5. Vertinant AIE įstatymo projekto 394 straipsnio 5 dalį, atvejai, kada ūkinę veiklą 

vykdantis subjektas turėtų atlikti nepriklausomą auditą, turėtų būti nustatyti įstatyme kaip esmines 

ūkinės veiklos sąlygas nustatanti aplinkybė, o ne teikiama nuoroda į energetikos ministro įsakymą. 

 6. Neaišku, kokiu tikslu AIE įstatymo projekto 394 straipsnio 6 dalyje nurodoma energijos 

išteklių biržos operatoriaus teisė „siekti <...>“ ir kokia tokios nuostatos teisinė pridėtinė vertė. 

 7. AIE įstatymo projektas peržiūrėtinas teisės technikos, aiškumo, vartojamų formuluočių 

ir teikiamų nuorodų nuoseklumo aspektu, pvz., siūlytina vengti nuorodų į teisės aktą, jo straipsnį ar 

punktą, kuris teikia nuorodą į kitą teisės aktą, jo straipsnį ar punktą, pvz., AIE įstatymo projekto 391 

straipsnio 2 dalyje nuoroda į Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 18 straipsnio 2 

dalį, kuri teikia nuorodą į AIE įstatymą, arba apibrėžtumo stokojanti nuoroda į „energetikos 

ministro tvirtinama tvarką“, AIE įstatymo projekto 394 straipsnio 3 dalyje nuoroda į „šio įstatymo 

37 straipsnio 8 ir 10 dalyse nurodytiems kriterijams“ tikslintina, nurodytose nuostatose nėra 

kriterijų; vartojamas sąvokas ir formuluotes vartoti nuosekliai, pvz., nėra aiškus vartojamos 

formuluotės „ūkinę veiklą vykdantis asmuo“, „atitinkama valstybės institucija“, „savanorišką 

tarptautinę schemą ar savanorišką nacionalinę schemą administruojantis subjektas“ turinys; vengti 

teisinės pridėtinės vertės neturinčių (neapibrėžtų) formuluočių, pvz., „nors“, „bent“; kadangi AIE 

įstatymo projekte daroma nuoroda į AIE įstatymo projekto 392 straipsnio 1 dalyje „nurodytus 

tikslus“, siūlytina pastarajame straipsnyje įvardinti, kad tai yra tikslai; nurodytinas pilnas viešosios 

įstaigos Lietuvos energetikos agentūra pavadinimas;  

 8. AIE įstatymo projektu siūloma įterpti naują Aštuntąjį1 skirsnį, kuris dėstomas po 

Aštuntojo skirsnio (pripažinto netekusiu galios), todėl ir naujai įterptų straipsnių numeracija tęstina 

po pripažinto netekusiu galios Aštuntojo skirsnio straipsnių (40-43 straipsnių) numeracijos, tai yra, 

pradedant „431“ ir t.t. straipsniais. 

 9. Siekiant teisinio reguliavimo nuoseklumo ir atsižvelgiant, kas AIE įstatymo 37 ir 38 

straipsniuose reguliuojami panašūs teisiniai santykiai – biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo 

sistema ir kriterijai, siūlytina įsivertinti, ar nebūtų tikslinga tarpusavyje suderinti tam tikras 

nuostatas, pvz., informacijos teikimo viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūra datas ir kt.  

 10. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 13 ir 17 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projekte siūlytinas nuosekliai vartoti formuluotes, kurios vartojamos AIE 

įstatyme, pvz., neaišku, kas yra laikoma „tvarumą įrodantis sertifikatas“, kur yra nustatyti 

„kriterijai“;  

 11. Projektus siūlome apjungti su Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 

2, 12, 17, 20, 22, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu (TAIS NR. 21-24535(2)), kuriuo, 

be kita ko, taip pat įgyvendinamos Direktyvos (ES) 2018/2001 nuostatos, ir svarstyti kartu 

Vyriausybės posėdyje. 

 

Teisės grupės patarėja     Erika Vaivadienė 

 

 

 

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

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

Projekto 

lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375  

2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO AŠTUNTUOJU1 SKIRSNIU 

ĮSTATYMAS  

 

2021 m.                       d. Nr. 

Vilnius 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

1. Papildyti 2 straipsnį 22 dalimi: 

„22. Bendroji vardinė (nominali) šiluminė galia – visų biomasės kurą deginančių 

įrenginių nominali šiluminė galia vienoje katilinėje (elektrinėje), neįskaitant kondensacinio 

dūmų ekonomaizerio galios.“ 

2. Papildyti 2 straipsnį 111 dalimi: 

„111. Biomasės kuras – iš biomasės pagamintas dujinis ir kietasis kuras.“ 

3. Papildyti 2 straipsnį 352 dalimi: 

„352. Miško biomasės pirmoji surinkimo vieta – patalpa ir (ar) teritorija, kuriose ūkinę 

veiklą vykdantis asmuo laiko, perdirba ir (ar) maišo žaliavas, gautas tiesiogiai iš pirminių 

miško biomasės gamintojų.“ 

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas aštuntuoju1 skirsniu 

Papildyti Įstatymą aštuntuoju1 skirsniu: 

 

„AŠTUNTASIS1 SKIRSNIS 

TVARAUS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO BIOMASĖS 

KURO GAMYBAI SKATINIMAS IR PLĖTRA  

 

391 straipsnis. Tvaraus atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo biomasės kuro 

gamybai skatinimas 

1. Biomasės kuro atitiktis tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio sumažėjimo kriterijams užtikrinama pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą 

savanorišką tarptautinę schemą ir (ar) šio straipsnio 2 dalyje nustatytą savanorišką 

nacionalinę schemą. 

2. Energijos išteklių biržos operatorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

energijos išteklių rinkos įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir energetikos ministro tvirtinama 

tvarka, užtikrina atskirų energijos išteklių biržoje prekiaujamų biomasės kuro produktų 

atitiktį šio įstatymo 393 straipsnyje nustatytiems biomasės kuro tvarumo ir išmetamųjų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams ir apskaičiuoja šių biomasės 

kuro produktų ir lyginamojo iškastinio kuro panaudojimo išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų poveikį. 

 

392 straipsnis. Biomasės kuro tvarumo sistema  

1. Ūkinę veiklą vykdančių asmenų, eksploatuojančių biomasės kurą naudojančius 

elektros energijos, šilumos ir (ar) vėsumos gamybos įrenginius, kurių bendroji vardinė 

(nominali) šiluminė galia yra lygi 20 MW ir daugiau, kai naudojamas kietasis biomasės kuras, 

arba 2 MW ir daugiau, kai naudojamas dujinis biomasės kuras, biomasės kuras turi atitikti 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5c71d9702c0011ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=18ynynce1z
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šio įstatymo 393 straipsnyje nustatytus tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio sumažėjimo kriterijus: 

1) apskaičiuojant šio įstatymo 1 straipsnio 4 dalyje nustatytą energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių energijos dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos 

suvartojimu; 

2) vertinant energijos gamintojų atitiktį įpareigojimams naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją; 

3) teikiant finansinę paramą už biomasės kuro naudojimą. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose įrenginiuose, kurių statybai ar modernizavimui 

finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, 

Nacionaliniame pažangos plane nustatytus atsinaujinančių energijos išteklių pažangos 

uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės 

ar savivaldybės dotacija ar subsidija arba kurių pagaminta elektros energija yra remiama 

viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto tarifo priemonėmis, naudojamas biomasės kuras 

privalo atitikti šio įstatymo 393 straipsnyje nustatytus tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijus. 

3. Ūkinę veiklą vykdantys asmenys, siekiantys užtikrinti biomasės kuro atitiktį 

tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams, 

nurodytiems šio įstatymo 393 straipsnyje, privalo naudoti masės balanso sistemą, kuri atitinka 

šio įstatymo 37 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. 

4. Vyriausybės įgaliota institucija turi teisę reikalauti, kad ūkinę veiklą vykdantys 

asmenys, siekiantys užtikrinti biomasės kuro atitiktį tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams, pagrįstų tiekiamo ir (ar) gaminamo 

biomasės kuro ar jo gamybai naudotų žaliavų atitiktį šio įstatymo 393 straipsnyje 

nustatytiems tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo 

kriterijams. 

5. Perdirbant žaliavų partiją, informacija apie žaliavų partijos tvarumo ir išmetamųjų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo charakteristikas tikslinama ir 

produkcijai priskiriama šio įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. 

6. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti ūkinę veiklą vykdantys asmenys, biomasės kuro 

tiekėjai savo interneto svetainėse ir (ar) energijos išteklių biržos operatorius savo 

informacinėje sistemoje skelbia aktualią informaciją apie naudojamo ir (ar) tiekiamo 

biomasės kuro kilmės šalį ir pradines žaliavas. 

7. Biomasės kuras, pagamintas naudojant atliekas ir liekanas, išskyrus žemės ūkio, 

akvakultūros, žuvininkystės ir miško kirtimo liekanas, šio straipsnio 1 dalyje nurodytais 

tikslais įskaitomas, jeigu atitinka šio įstatymo 393 straipsnio 2 dalyje nustatytus išmetamųjų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijus. Atliekos ir liekanos, 

perdirbamos į produktą, iš kurio gaminamas biomasės kuras, taip pat privalo atitikti šio 

įstatymo 393 straipsnio 2 dalyje nustatytus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio sumažėjimo kriterijus. 

8. Biomasės kuras, pagamintas iš atliekų ir liekanų, susidariusių ne miško žemėje, bet 

žemės ūkio paskirties žemėje, įvertinamas šio straipsnio 1 dalyje numatytais tikslais, kai ūkinę 

veiklą vykdantys asmenys, energijos išteklių biržos operatorius arba atitinkamos valstybės 

institucijos yra parengę stebėsenos arba valdymo planus, skirtus veiklos poveikio dirvožemio 

kokybei ir dirvožemio angliai vertinti. Informacija apie tai, kaip tas poveikis stebimas ir 

valdomas, pateikiama auditų, numatytų šio įstatymo 394 straipsnyje, ataskaitose. 

9. Iš biomasės kuro pagaminta elektros energija šio straipsnio 1 dalyje nurodytais 

tikslais įskaitoma, jeigu atitinka nors vieną ar daugiau iš šių kriterijų, tai yra ji turi būti 

pagaminta: 

1) įrenginiuose, kurių bendroji vardinė (nominali) šiluminė galia yra mažesnė kaip 50 

MW; 



 

52 

2) įrenginiuose, kurių bendroji vardinė (nominali) šiluminė galia yra nuo 50 MW iki 

100 MW, taikant didelio naudingumo kogeneracijos technologiją, arba įrenginiuose, kuriuose 

gaminama tik elektros energija, laikantis su geriausiais prieinamais gamybos būdais siejamo 

energijos vartojimo efektyvumo lygio, kaip apibrėžta Europos Komisijos įgyvendinimo 

sprendime (ES) 2017/1442; 

3) įrenginiuose, kurių bendroji vardinė (nominali) šiluminė galia viršija 100 MW, 

taikant didelio naudingumo kogeneracijos technologiją, arba įrenginiuose, kuriuose 

gaminama tik elektros energija, pasiekiant bent 36 procentų grynąjį elektros energijos 

įrenginių efektyvumą; 

4) taikant biomasės CO2 surinkimo ir saugojimo technologiją. 

10. Šio straipsnio 9 dalies nuostatos taikomos: 

1)  įrenginiams, kuriuose elektros energijai gaminti kaip pagrindinis kuras 

nenaudojamas iškastinis kuras ir juose nėra ekonomiškai efektyvios galimybės taikyti didelio 

naudingumo kogeneracijos technologijos, vadovaujantis Energetikos įstatymo 5 straipsnio 2 

dalies 10 punktu; 

2) įrenginiams, pradėtiems eksploatuoti arba pritaikytiems naudoti biomasės kurą po 

2021 m. gruodžio 25 d. 

11. Šio straipsnio 9 dalies nuostatos netaikomos: 

1) teikiant šio straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą finansinę paramą ne vėliau kaip 

iki 2021 m. gruodžio 25 d. patvirtintoms paramos schemoms; 

2)  jeigu elektros energija gaminama įrenginiuose, apie kuriuos privaloma pranešti 

Europos Komisijai, vadovaujantis tinkamai pagrįsta elektros energijos tiekimo saugumo 

rizika. 

 

393 straipsnis. Biomasės kuro tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio sumažėjimo kriterijai 

1. Biomasės kuras šio įstatymo 392 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais turi atitikti 

šiame straipsnyje nustatytus tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimo kriterijus, nepaisant to, kurioje šalyje užauginta (gauta) žaliava jam gaminti, ir 

(ar) biomasės geografinės kilmės. 

2. Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susidarančių dėl biomasės kuro 

naudojimo, kiekis, palyginti su išmetamųjų dujų, susidarančių dėl iškastinio kuro naudojimo, 

kiekiu, turi sumažėti mažiausiai 70 procentų, kai elektros energija, šilumos ir vėsumos 

energija pagaminta įrenginiuose, kurie naudoja biomasės kurą ir kurie pradėti eksploatuoti 

nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d., ir mažiausiai 80 procentų – įrenginiuose, 

kurie pradėti eksploatuoti nuo 2026 m. sausio 1 d. Šioje dalyje nurodytas išmetamųjų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas dėl biomasės kuro naudojimo šilumos, 

vėsumos ir elektros energijos gamybos įrenginiuose apskaičiuojamas aplinkos ministro 

nustatyta tvarka. 

3. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio sumažėjimo kriterijai netaikomi elektros energijai, šilumai ir vėsumai, gaminamoms iš 

komunalinių atliekų. 

4. Biomasės kuras neturi būti pagamintas iš žaliavų, nurodytų šio įstatymo 38 

straipsnio 4, 5 ir 7 dalyse, ir privalo būti gaminamas laikantis šio įstatymo 38 straipsnio 8–12 

dalyse nustatytų kriterijų. 

 

394 straipsnis. Biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams užtikrinimas 

1. Biomasės kuro atitiktis tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio sumažėjimo kriterijams užtikrinama pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą 

savanorišką tarptautinę schemą ir (ar) savanorišką nacionalinę schemą. 
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2. Ūkinę veiklą vykdantys asmenys, siekiantys gauti savanorišką tarptautinį 

sertifikatą, kuriuo patvirtinama biomasės kuro ar biomasės kuro žaliavų gamybos atitiktis 

tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams, 

nurodytiems šio įstatymo 393 straipsnyje, kreipiasi į sertifikavimo įmonę, kuri atlieka 

sertifikavimą pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką tarptautinę 

schemą. Ūkinę veiklą vykdantys asmenys sertifikavimo įmonei teikia informaciją ir duomenis 

apie atitiktį šio įstatymo 393 straipsnyje nustatytiems kriterijams. 

3. Sertifikavimo įmonė atlieka ūkinę veiklą vykdančių asmenų nepriklausomą auditą 

ir išduoda sertifikatą arba pateikia motyvuotą atsisakymą jį išduoti. Sertifikavimo įmonė 

kiekvienais metais atlieka ūkinę veiklą vykdančių asmenų, turinčių sertifikatą, kuriuo 

patvirtinama biomasės kuro ar biomasės kuro žaliavų gamybos atitiktis šio įstatymo 393 

straipsnyje nustatytiems tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimo kriterijams, auditą. Leidžiama atlikti biomasės kuro gamybos iš miško biomasės 

vidaus auditą arba antrosios šalies auditą iki miško biomasės pirmosios surinkimo vietos, 

siekiant įvertinti atitiktį šio įstatymo 37 straipsnio 8 ir 10 dalyse nurodytiems kriterijams, 

taikomiems miško biomasei. Audito metu patikrinama, ar ūkinę veiklą vykdančio asmens 

naudojamos sistemos yra tikslios, patikimos ir apsaugotos nuo klastojimo, užtikrinant, kad 

medžiagos nebūtų tikslingai pakeistos ar išmestos, kad žaliavos ir kuro partija arba jos dalis 

galėtų tapti atliekomis ar liekanomis. Audito metu įvertinamas ėminių dažnumas, metodika ir 

duomenų patikimumas. 

4. Savanoriškai nacionalinei schemai įgyvendinti: 

1) energijos išteklių biržos operatorius parengia energijos išteklių biržoje prekiaujamo 

biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimo kriterijams tvarką, derina šią tvarką su suinteresuotomis institucijomis ir teikia 

ją tvirtinti Energetikos ministerijai; 

2) pagal šio straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytą tvarką energijos išteklių biržos 

operatorius rengia metinę ataskaitą ir pagal parengtą ataskaitą bei operatoriaus pateiktą 

informaciją ir duomenis auditorius ar audito įmonė atlieka pateiktos informacijos ir 

duomenų nepriklausomą auditą; 

3) audito metu patikrinama, ar energijos išteklių biržos operatoriaus naudojamos 

sistemos yra tikslios, patikimos, apsaugotos nuo klastojimo, užtikrinant, kad medžiagos 

nebūtų tikslingai pakeistos ar išmestos, kad žaliavos ir kuro partija arba jos dalis galėtų tapti 

atliekomis ar liekanomis, taip pat įvertinamas ėminių dažnumas, metodika ir duomenų 

patikimumas, kiti šiam auditui aktualūs veiksniai; 

4) biomasės kuro gamybai iš miško biomasės iki miško biomasės pirmosios surinkimo 

vietos energijos išteklių biržos operatorius turi teisę pats patikrinti biomasės kuro gamintojo 

pateiktus duomenis arba vadovautis biomasės kuro gamintojo pateikta deklaracija ar atliktu 

auditu; 

5) šioje dalyje nustatytoms funkcijoms atlikti energijos išteklių biržos operatorius turi 

teisę pagal duomenų teikimo sutartis gauti informaciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamento prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, 

valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 

ministerijos ir (ar) valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų 

bazių. 

5. Energijos išteklių biržos operatorius, tikrindamas savanorišką nacionalinę schemą 

naudojančių ūkinę veiklą vykdančių asmenų pateiktus duomenis, turi teisę: 

1) informuoti ūkinę veiklą vykdantį asmenį apie neteisingus ar ne laiku pateiktus 

duomenis; 

2) įpareigoti ūkinę veiklą vykdantį asmenį per nustatytą terminą pašalinti nustatytus 

pažeidimus; 
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3) įpareigoti ūkinę veiklą vykdantį asmenį atlikti pateiktų duomenų nepriklausomą 

auditą šio straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytoje tvarkoje nurodytais atvejais. 

6. Energijos išteklių biržos operatorius, įgyvendinantis savanorišką nacionalinę 

schemą, turi teisę siekti gauti savanorišką tarptautinį sertifikatą šio straipsnio 2 ir 3 dalyse 

nustatyta tvarka. 

7. Ūkinę veiklą vykdantys asmenys ar energijos išteklių biržos operatorius, atskirai 

nurodydamas kiekvieno ūkinę veiklą vykdančio asmens energijos išteklių biržoje pirkto ir 

parduoto biomasės kuro kiekius ir jo atitiktį tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams, iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos 

pateikia informaciją Lietuvos energetikos agentūrai. Lietuvos energetikos agentūra 

apibendrintą informaciją kiekvienais metais teikia Europos Komisijai. 

8. Lietuvos energetikos agentūra nereikalauja, kad asmuo ar energijos išteklių 

operatorius pateiktų papildomų įrodymų, kad nustatyti kriterijai biomasės kurui yra 

įvykdyti, jeigu ūkinę veiklą vykdantis asmuo ar energijos išteklių biržos operatorius pateikia 

įrodymų ar duomenų, gautų pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką 

tarptautinę schemą ar pagal Europos Sąjungos su užsienio valstybėmis sudarytą dvišalį ar 

daugiašalį susitarimą, kuriame susitariama dėl tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijų, ir Europos Komisija priima sprendimą, kad 

tokiu susitarimu įrodoma iš atitinkamose šalyse išaugintų (gautų) žaliavų pagaminto biomasės 

kuro atitiktis tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo 

kriterijams, arba pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką nacionalinę 

schemą, kiek toks Europos Komisijos sprendimas yra taikomas, arba duomenis pagal 

savanorišką nacionalinę schemą pateikia energijos išteklių biržos operatorius. 

9. Lietuvos energetikos agentūros prašymu sertifikavimo įmonės arba šio straipsnio 4 

dalies 2 punkte ir 5 dalies 3 punkte nurodyta audito įmonė ar auditorius privalo pateikti 

nepriklausomo audito ataskaitą ir informaciją, kuriomis remiantis ūkinę veiklą vykdančiam 

asmeniui ar energijos išteklių biržos operatoriui išduotas savanoriškas tarptautinis 

sertifikatas ir (ar) atliktas duomenų auditas, patvirtinantis atitiktį šio įstatymo 393 straipsnyje 

nustatytiems tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo 

kriterijams. Jeigu Lietuvos energetikos agentūra nustato, kad nepriklausomo audito 

ataskaitoje pateikti duomenys ar informacija neatitinka šio įstatymo 393 straipsnyje nustatytų 

kriterijų, ji nedelsdama informuoja Europos Komisiją ir savanorišką tarptautinę schemą ar 

savanorišką nacionalinę schemą administruojantį subjektą apie nustatytas neatitiktis.“ 

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas  

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

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos energetikos ministras, Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministras ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2022 m. balandžio 

30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 
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TN: tn 

Projekto  

lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 

13 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS  

 

2021 m.                       d. Nr. 

Vilnius 

 

1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3) energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemoje renka duomenis apie šilumos 

tiekėjų, šilumos aukciono dalyvių ir bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų tiesiogiai 

sudaromus dvišalius susitarimus (sandorio šalis, sudarymo datą, biokuro rūšis, tvarumą įrodantį 

sertifikatą, kuriuo patvirtinama atitiktis tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio sumažėjimo kriterijams, ir sandorio galiojimo laikotarpį) ir šių susitarimų pagrindu 

įsigytą biokuro kiekį bei kainą ir teikia šiuos duomenis Komisijai;“. 

 

2 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 17 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos 

gamintojai per energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemą teikia duomenis energijos 

išteklių biržos operatoriui apie tiesiogiai sudarytus dvišalius susitarimus (sandorio šalis, sudarymo 

datą, biokuro rūšis, tvarumą įrodantį sertifikatą, kuriuo patvirtinama atitiktis tvarumo ir 

išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams, ir sandorio 

galiojimo laikotarpį) ir šių susitarimų pagrindu įsigytą biokuro kiekį bei kainą.“ 

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d. 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 

 

 

 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0dd9cdd12c0111ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=18ynynce1z
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IS-923/648-II-2 priedas 

 

TN: tn  
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius,  
 

tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 
 

 

Pagal adresatų sąrašą  2021-11- Nr.  

   

 

ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO TEIKIMAS IŠVADOMS GAUTI 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija po viešojo derinimo pagal gautas pastabas ir 

pasiūlymus atnaujino Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-170 „Dėl atsinaujinančių 

energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo 

metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas) ir teikia Projektą pakartotiniam 

derinimui.  

Projekto pagrindinis tikslas – perkelti 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2018/2001/ES dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (toliau – 

Direktyva) 2, 3, 7, 25, 26 ir 27 straipsnių bei II, III ir VII, IX priedų nuostatas bei nustatyti 

biodegalų, pagamintų iš maistinių ar pašarinių augalų, suvartojimo lygį Lietuvos Respublikos kelių 

ir geležinkelių transporto sektoriuose 2020 m. Vadovaujantis Alternatyviųjų degalų įstatymo 20 

straipsnio 1 dalimi, degalų tiekėjai ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjai turi užtikrinti, kad 

biodegalų, taip pat transporto sektoriuje suvartojamo biokuro, jeigu jie pagaminti iš maistinių ir (ar) 

pašarinių augalų, procentinė dalis, palyginti su bendra degalų tiekėjo ar transporto sektoriaus 

gamtinių dujų tiekėjo per metus patiektų degalų energine verte nebūtų daugiau kaip 1 procentiniu 

punktu didesnė nei biodegalų, pagamintų iš maistinių ar pašarinių augalų, suvartojimo lygis 

Lietuvos Respublikos kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose 2020 m.  

Priėmus Projektą taip pat būtų perkeltos Direktyvos nuostatos reglamentuojančios 

atsinaujinančių energijos išteklių dalies apskaičiavimą bendrajame galutiniame energijos 

suvartojime, elektros energetikos, transporto ir šildymo ir vėdinimo sektoriuose, taip pat įtvirtintos 

degalų iš perdirbtų neatsinaujinančių išteklių atliekų ir maistinių ir pašarinių augalų sąvokos, 

perkeltas Direktyvos IX priedas numatantis pažangiųjų biodegalų gamybai tinkamas naudoti 

žaliavas.   

Energetikos ministerija įvertinusi pirmojo viešojo derinimo metu gautas pastabas ir 

pasiūlymus atnaujino Projekto nuostatas. Atnaujintame Projekte numatyta, kad biodegalų, 

pagamintų iš maistinių ar pašarinių augalų, suvartojimo lygis Lietuvos Respublikos kelių ir 

geležinkelių transporto sektoriuose 2020 m. apskaičiuojamas įvertinant visus 2020 m. į Lietuvos 

vidaus rinką patiektus biodegalus: (1) biodegalus, pagamintus iš maistinių ar pašarinių augalų, prie 

kurių priskiriami biodegalai pagaminti iš rapsų, kukurūzų, kvietrugių, kviečių, cukrinių runkelių, 

cukranendrių ir palmių riebalų rūgščių distiliato ir (2) biodegalus pagamintus iš žaliavų 

nepriskiriamų maistiniams ar pašariniams augalams – naudoto kepimo aliejus ir 1 ar 2 kategorijų 

gyvūninių riebalų. Projekto nuostatos taip pat buvo patikslintos numatant, kad prie biodegalų, 

pagamintų iš maistinių ir pašarinių augalų, nepriskiriami biodegalai pagaminti iš Projekto 17 ir 18 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/195835003c8911ec99bbc1b08701c7f8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32018L2001&locale=lt
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punktuose įvardytų žaliavų ir, kad visi biodegalai, kurių dalis įskaičiuojama į planinių tikslų 

siekiamą turi atitikti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 38 straipsnyje nustatytus tvarumo 

ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijus. Atnaujintame 

Projekte atlikti papildomi redakciniai patikslinimai – patikslintos nuorodos į Projekto punktus, taip 

pat patikslintos nuorodos į nacionalinius ir ES teisės aktus bei pagal Direktyvos nuostatas 

patikslintos iš nedidelę netiesioginę žemės paskirties keitimo riziką keliančių augalų pagamintų 

biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro ir nemaistinės celiuliozės sąvokos.  

Projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje 

sistemoje (toliau – TAIS). 

Projektą parengė Energetikos ministerijos Klimato kaitos valdymo grupės vadovė Jūratė 

Pravalackaitė (tel. 865676511, el.p. jurate.pravalackaite@enmin.lt), vyresnioji patarėja Lina 

Sveklaitė (tel. 860246479, el.p. lina.sveklaite@enmin.lt ir vyriausiasis specialistas Aurimas 

Salapėta (tel. 860246552, el.p. aurimas.salapeta@enmin.lt).  

Prašome pateikti išvadas dėl Projekto per 5 darbo dienas nuo Projekto paskelbimo TAIS 

sistemoje.  

PRIDEDAMA: 

1. Projektas, 13 lapų; 

2. Teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai.   

 

 

 

Energetikos viceministrė    Daiva Garbaliauskaitė 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-170 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių dalies, 

palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-923/648-II-2-1 priedas 2021-11-08.zip). 

mailto:jurate.pravalackaite@enmin
mailto:lina.sveklaite@enmin
mailto:aurimas.salapeta@enmin
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/195835003c8911ec99bbc1b08701c7f8
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IS-923/648-II-3 priedas 

 

TN: tn 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga,  A. Jakšto g.  4/9,  LT -01105 Vilnius,  

tel.  (8~5) 266 3661,  faks.  (8~5) 266 3663,  el.  p. info@am.lt,  http:/ /www.am.lt.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų regis tre,  kodas 188602370  

 

 

Adresatams pagal sąrašą 

 

 

 

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

Į    

 

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO 

 

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės 

paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir 

(ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo“ projektą (toliau – projektas). 

Projektų tikslas 

Projektu siekiama paspartinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų 

įgyvendinimą. 

Sprendžiama problema 

Dėl padidėjusių statybos darbų ir medžiagų kainų nepavyksta nupirkti projektavimo paslaugų 

ir rangos darbų daugiabučiams namams (ypač mažiems) atnaujinti (modernizuoti), dėl to projektai 

neįgyvendinami per nustatytus terminus. Nustatyta maksimali valstybės parama už projekto 

administravimo paslaugas nekompensuoja patiriamų sąnaudų.  

Poreikio keisti reguliavimą šaltinis 

Paskutinį kartą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo 

administravimo išlaidos koreguotos 2019 metais. Per šį laiką padidėjo minimalus darbo užmokestis, 

valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų bazinis pareiginės algos dydis. Galiojanti 

projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų suma yra per maža ir nepadengia reikalingų sąnaudų 

nustatytoms funkcijos atlikti. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis1, dėl statybinių medžiagų, gaminių kainų, 

vidutinio darbo užmokesčio didėjimo per metus (2021 m. rugpjūtį, palyginti su 2020 m. rugpjūčiu) 

statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 7,8 proc. Investiciniai planai rengiami 6–12 mėn. iki 

valstybės paramos sutarties sudarymo, rangos darbai perkami po 12–18 mėn. nuo valstybės 

paramos sutarties sudarymo. Per šį laiką pasikeičia rangos darbų kainos rinkoje, o investiciniuose 

planuose būna numatyti per maži biudžetai. Dėl per mažų kainų nepavyksta nupirkti rangos darbų, 

tenka koreguoti investicinius planus. 

Sprendimo priemonės 

Projektu siūloma: 

 
1 https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?eventId=244493 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d783a550387911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f55cd77c-fc5a-4cc8-b27d-6eaea13ce01d
http://www/
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1. Padidinti mažiems daugiabučiams namams (iki 1500 kv. m) apmokamą arba 

kompensuojamą išlaidų už projekto ar jo dalies parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir projekto 

ekspertizės paslaugas sumą. Dažnai nepavyksta nupirkti mažų (iki 1500 kv. m) daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir 

projekto ekspertizės paslaugų (toliau – paslaugas), kadangi už paslaugas mokama nuo statybos 

rangos darbų kainos, o ji yra daug mažesnė už paslaugų, teikiamų dideliems daugiabučiams 

namams (kurių plotas didesnis už 1500 kv. m), todėl projekte siūloma nuo 10 iki 13 procentų 

padidinti mažiems (iki 1500 kv. m) daugiabučiams namams apmokamą arba kompensuojamą 

išlaidų už paslaugas sumą.  

2. Atsižvelgus į projektų administratorių funkcijas, įvertinus savivaldybių ir projektų 

administratorių apklausos rezultatus, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo etapus ir 

valstybės paramos už projekto administravimą mokėjimo procedūras, siūloma padidinti šiuo metu 

Vyriausybės nustatytą projekto įgyvendinimo administravimo sumą nuo 3,50 eurų iki 5,10 eurų, 

jeigu įgyvendinamas atnaujinimo (modernizavimo) projektas, pagal kurį numatoma pasiekti C ar B 

pastato energinio naudingumo klasę, ir nuo 4,50 eurų iki 6,10 eurų, jeigu įgyvendinamas 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas, pagal kurį numatoma pasiekti A ar aukštesnę pastato 

energinio naudingumo klasę. Ypač maži namai lieka nepatrauklūs projekto administratoriams, todėl 

numatoma taikyti minimalią 4000 eurų projekto įgyvendinimo administravimo sumą. Taip pat 

siūloma pakeisti valstybės paramos projekto įgyvendinimui administruoti mokėjimo tvarką – 

nustatyti, kad 15 procentų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, numatytų valstybės 

paramos sutartyje, apmokama (arba kompensuojama) pasirašius valstybės paramos sutartį, 15 

procentų – sudarius statybos rangos darbų arba statybos rangos darbų kartu su projekto (techninio 

darbo projekto) parengimu sutartį, 50 procentų – proporcingai atlikus statybos rangos darbus, 20 

procentų – įgyvendinus projektą. Pagal galiojantį reglamentavimą pirmoji valstybės paramos 

projekto įgyvendinimui administruoti dalis (20 procentų) išmokama sudarius statybos rangos darbų 

sutartį, 60 procentų – proporcingai atlikus statybos rangos darbus, 20 procentų – įgyvendinus 

projektą.  

3. Sudaryti galimybę statybos rangos darbus pirkti kartu su projektavimo paslaugomis, 

nepriklausomai nuo pastato dydžio (šiuo metu gali būti vykdomas namų, kurių naudingasis plotas 

ne didesnis kaip 1499,99 kv. m, statybos rangos darbų pirkimas kartu su techninio darbo projekto 

parengimo paslauga). 

4. Nustatyti, kad projekto biudžetą galima keisti butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu 

sprendimu, kurio pagrindu keičiama valstybės paramos sutartis. 

5. Numatyti, kad valstybės paramos sutarties formą nustato daugiabučių namų atnaujinimo 

modernizavimo programos įgyvendinimą administruojanti ir valstybės paramą teikianti Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Taip pat atsisakyti 

perteklinės informacijos apie daugiabutį namą valstybės paramos sutartyje. 

6. Atsisakyti reikalavimo mokėjimo prašymuose nurodyti perteklinę informaciją. 

7. Pratęsti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų, parengtų pagal iki 2017 

m. lapkričio 1 d. galiojusią Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) įstatymo redakciją, terminą. Remiantis Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 

d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros 

taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti 

skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo“ 

redakcija, galiojusia iki 2018 m. sausio 20 d., visų projektų, parengtų iki 2017 m. lapkričio 1 d., 

įgyvendinimo terminas baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d. Šią dieną baigiasi ir papildomos Klimato 

kaitos programos lėšomis teikiamos valstybės paramos, kai kompensuojama 15 procentų 

investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, terminas tokius projektus 

įgyvendinantiems butų ir kitų patalpų savininkams. Kadangi dėl įvairių nuo daugiabučių namų butų 

ir kitų patalpų savininkų nepriklausančių priežasčių (rangovų bankrotas, proceso dalyvių 

kompetencija ir pan.), kurias 2021 metais papildomai veikė ir Covid-19 pandemija, iki metų 
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pabaigos nebus baigta apie 70 tokių projektų, siūloma projekto įgyvendinimo terminą ir papildomos 

valstybės paramos teikimo terminą pratęsti iki 2023 m. liepos 31 d. 

Įgyvendinimo sąnaudos 

Valstybės parama projektui administruoti teikiama tam numatytomis ES fondų lėšomis. 

Papildomų lėšų skirti nereikės. 

Nauda 

Priėmus teikiamą projektą, būtų sudaromos sąlygos veiksmingiau ir greičiau įgyvendinti 

pastatų renovacijos procesą, teisingiau apmokėti projekto administravimo paslaugas, projekto ar jo 

dalies parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir projekto ekspertizės paslaugas. Dėl kintančių 

statybos darbų kainų prireikus pakeisti investicinius planus projektų administratorius butų ir kitų 

patalpų savininkų protokoliniu sprendimu galėtų pakeisti valstybės paramos teikimo sutartį ir taip 

sutaupyti lėšų, kurių prireiktų investiciniams planams koreguoti. 

Šie siūlymai prisidėtų prie Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos, kuriai Vyriausybė 

pritarė 2021-03-31, įgyvendinimo. 

Projektas neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, neperkelia ir neįgyvendina Europos 

Sąjungos teisės aktų, nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisykles, patvirtintas Vyriausybės 1999-05-

20 nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo 

procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“. 

Projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Lietuvos 

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

Nutarimų projektuose nėra naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo 

nustatyta tvarka. 

Projektas parengtas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. 

nutarimo Nr. 1725 redakciją, įsigaliosiančią nuo 2021 m. lapkričio 1d. 

Suinteresuotų asmenų įtraukimas 

Projektas derinamas su visuomene, paskelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų 

informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje. 

Projektas prisideda prie Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, 

kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl 

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 157.5 papunktyje numatyto 

tikslo „Renovacijos banga – 1 000 renovuotų daugiabučių per metus“ įgyvendinimo. 

Projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės 

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

Pilipienė (tel. 8 616 34857, el. p. virginija.pilipiene@am.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Projektas, 7 lapai. 

2. Projekto lyginamasis variantas, 8 lapai. 

3. Antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai. 

4. Teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai. 

 

V. Pilipienė, 8~616 34857, el. p. virginija.pilipiene@am.lt 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo 

priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui 

įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-923/648-II-3-1 priedas 2021-11-08.zip). 

mailto:dainius.cergelis@am
mailto:virginija.pilipiene@am
mailto:virginija.pilipiene@am
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d783a550387911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f55cd77c-fc5a-4cc8-b27d-6eaea13ce01d
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IS-923/648-II-4 priedas 

 

EM INFO. Dėl pastabų pateikimo 

 
From: LR Energetikos ministerija <info@enmin.lt>  

Sent: Thursday, November 4, 2021 11:28 AM 

To: Asociacija LITBIOMA <asociacija@biokuras.lt>; info@baltpool.lt; donatas.vaikasas@am.lt; 

nerijus.kupstaitis@am.lt; Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>; info@lnsga.lt; info@pmsa.lt 

Subject: Dėl pastabų pateikimo 

 

Laba diena, 

informuojame, kad yra paskelbtas Europos Komisijos Įgyvendinimo reglamento projektas, 

kuriuo nustatomos veiklos gairės dėl įrodymų, kuriais įrodoma atitiktis Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 29 straipsnyje nustatytiems miško biomasės tvarumo 

kriterijams. 

Prašytume Jūsų pagal kompetenciją pateikti savo pastabas ar pasiūlymus pateiktam 

dokumento projektui iki š. m. lapkričio 10 d. 

Dokumento projektas ir pradinis jo variantas siunčiami su šiuo laišku. 

Pastabas prašytume siųsti adresu info@enmin.lt, cc: gintare.palsauskaite@enmin.lt, 

vilmantas.markevicius@enmin.lt 

 

 
Pagarbiai 

Organizacijos valdymo skyrius 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius 

Tel. 58 203 4696 

El. p. info@enmin.lt 

 

 

Europos Komisijos Įgyvendinimo reglamento projektas (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-923/648-II-4-1 priedas 2021-11-08.zip). 

mailto:info@enmin.lt
mailto:asociacija@biokuras.lt
mailto:info@baltpool.lt
mailto:donatas.vaikasas@am.lt
mailto:nerijus.kupstaitis@am.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:info@lnsga.lt
mailto:info@pmsa.lt
mailto:info@enmin.lt
mailto:gintare.palsauskaite@enmin.lt
TA%20proj/EU%20dir/vilmantas.markevicius@enmin.lt
mailto:info@enmin.lt
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IS-923/648-II-5 priedas 

 
Tarybos 2021-11-11 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:30 val. 

TN: tn  

 
II dalis 

1. Dėl AB „Amber Grid“ bendrai derinamų investicijų sąrašo derinimo. 

Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Amber Grid“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

2. Dėl UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2020 metų investicijų. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė 

Dalyvauja: Rietavo savivaldybės administracijos, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl BALTPOOL UAB taikomų įkainių už energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamas paslaugas energijos 

išteklių biržos šilumos aukcionų dalyviams derinimo. 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė 

Dalyvauja: Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, BALTPOOL 

UAB atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. 

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

Dalyvauja: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, AB „Šiaulių 

energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

5. Dėl UAB „Skuodo šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. 

Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Dominykas Beleckas 

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

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

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

6. Dėl UAB „Trakų energija“ reguliuojamos veiklos pažeidimo. 

Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Jolita Jučienė 

Dalyvauja: UAB „Trakų energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

7. Dėl tyrimo komisijos, skirtos ištirti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 10 / 0,4 kV įtampos elektros tinkle 2021 

m. sausio 25‒27 d. įvykusios avarijos priežastis, tyrimo akto tvirtinimo. 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis 

Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

8. Dėl vartojimo ginčo tarp E. Š. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka proceso šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

9. Dėl vartojimo ginčo tarp J. L. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Sigita Kuzmickienė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka proceso šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

10. Kiti klausimai. 

 

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

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

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

________ 

 
VERT 2021-11-11 posėdžio „3. Dėl BALTPOOL UAB taikomų įkainių už energijos išteklių biržos 

operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos šilumos aukcionų dalyviams derinimo“ medžiaga 

TN: tn, VERT siunčiami dokumentai dėl dalyvavimo posėdyje (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-923/648-II-5-1 priedas 2021-11-08.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-11/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-11/amber-grid-pazyma-skelbimui.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-11/amber-grid-nutarimas-skelbimui.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-11/rietavo-komunalinis-ukis.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-11/baltpool.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-11/siauliu-energija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-11/skuodo-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-11/skuodo-siluma.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-11/eso-tyrimas-pazyma-skelbimui.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-11/eso-tyrimas-nutarimas-skelbimui.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-11/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-923/648-II-6 priedas 

 

VERT 2021-11-05 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos kainos, rezervinės 

galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Elektros 

energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo 

paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą – pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 

lapkričio 9 d. 

Projektu tikslinama Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros 

energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika, nes priimant Elektros 

energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo 

paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimą nebuvo įvertintas atvejis, kad asmuo ataskaitiniu 

laikotarpiu pateikęs kainos pasiūlymą aukcione mažesne kaina nei VERT nustatyta reguliuojamos 

paslaugos (produkto) kainos viršutine riba iš minėtos reguliuojamos paslaugos (produkto) gali 

faktiškai gauti didesnę investicijų grąžą nei VERT nustatyta leistina protingumo kriterijų atitinkanti 

investicijų grąža dėl prognozuojamų ir faktinių sąnaudų neatitikimo.  

Manytina, kad susidaręs protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimo 

dydis, nulemtas netikslių sąnaudų prognozių lyginant su faktiškai patirtomis reguliuojamos 

paslaugos (produkto) sąnaudomis, turėtų būti grąžinamas vartotojams. 

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 9 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". 

 
 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-05/del-elektros-energijos-kainos-rezervines-galios.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/79855f403e1211ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f2266bb9-b5f9-4fab-ad98-cecec04a106c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/79855f403e1211ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f2266bb9-b5f9-4fab-ad98-cecec04a106c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/79855f403e1211ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f2266bb9-b5f9-4fab-ad98-cecec04a106c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5865ad701e6911ebb0038a8cd8ff585f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5865ad701e6911ebb0038a8cd8ff585f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5865ad701e6911ebb0038a8cd8ff585f
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
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IS-923/648-II-7 priedas 

 

TN: tn  

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554 

 

Pagal adresatų sąrašą   Nr.  

 

DĖL ATNAUJINTŲ DISBALANSO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES 

STANDARTINIŲ SĄLYGŲ 

 

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

Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 21 punktu, derina perdavimo 

sistemos operatoriaus (toliau – PSO) parengtas elektros energijos perdavimo paslaugos teikimo 

sutarčių standartines sąlygas ir skirstomųjų tinklų operatoriaus parengtas elektros energijos 

persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartines sąlygas. Taryba 2021 m. spalio 28 d. gavo 

LITGRID AB (toliau – Bendrovė) raštu Nr. 21SD-3112 pateiktą informaciją, kad Bendrovė viešajai 

konsultacijai teikė Disbalanso Pirkimo-Pardavimo sutarties standartines sąlygas (toliau – 

Disbalanso pirkimo-pardavimo sutartis) bei prašo Tarybos tvirtinti Bendrovės paruoštas atnaujintas 

Disbalanso Pirkimo-Pardavimo sutarties sąlygas.  

Bendrovė taip pat 2021 m. spalio 28 d. raštu Nr. 20SD-2001 informavo Tarybą, kad viešoji 

konsultacija vyko nuo 2021 m. rugsėjo 2 d. iki rugsėjo 30 d. ir pagal gautas pastabas buvo 

atnaujinta Disbalanso pirkimo-pardavimo sutartis, kurią Bendrovės valdyba patvirtino 2021 m. 

spalio 26 d. nutarimu Nr. 25. Pažymima, kad palyginus su šiuo metu galiojančia Disbalanso 

pirkimo-pardavimo sutartimi numatyti šie pakeitimai:  

1. 7 skyriuje keičiama disbalanso kainos skaičiavimo tvarka. Ši kaina mokama už balansą 

atsakingos šalies (BRP) nuo nuokrypio nuo planuoto vartojimo ar gamybos grafiko. 

2. 8 skyrius numatys, kad Operatorius turi teisę sustabdyti rinkos veiklą vadovaudamasis 

Tarybos patvirtintomis Rinkos veiklų sustabdymo ir atkūrimo bei atsiskaitymo, kai rinkos veikla 

sustabdyta, taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, numatyti reikalavimai dėl disbalanso apskaitos ir 

balanso grafikų teikimo procedūros, kai rinkos veiklos yra sustabdytos. 

3. 11 skyriuje detalizuoti reikalavimai dėl prisiimtų prievolių įvykdymui užtikrinti 

pateikiamų banko garantijų ir piniginio užstato reikalavimų.  

4. Į sutartį įtrauktos standartines asmens duomenų tvarkymo nuostatos. 

5. Atlikti redakciniai pakeitimai patikslinant sutartyje naudojamas sąvokas ar jų trumpinius. 

Atsižvelgdama į Elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 21 punkto reikalavimus, 

Taryba teikia viešajai konsultacijai Tarybos nutarimo „Dėl Balansavimo paslaugų pirkimo–

pardavimo standartinės sutarties sąlygų“ projektą (toliau – Nutarimo projektas). 

Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų 

informacinėje sistemoje ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt. Taryba, vadovaudamasi 

Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų 

projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 

28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, prašo pastabas ir 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1e8244313d7e11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=5089706b-3458-4830-9bb5-c49ba6f19e87
mailto:info@vert.lt
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pasiūlymus Nutarimo projektui pateikti iki š. m. lapkričio 12 d. paštu: Verkių g. 25C-1, Vilnius, 

LT-08223, faksu: (8 5) 2135270 arba elektroniniu paštu: info@vert.lt. 

Kontaktiniai asmenys – Tarybos Dujų ir Elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos 

skyriaus vedėjas Ignas Kazakevičius, tel. +370 620 52 493, el. p. ignas.kazakevicius@vert.lt ir 

Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys, tel. +370 658 92 568, el. p. 

paulius.blazys@vert.lt. 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 36 lapų. 

2. Derinimo pažyma, 20 lapų. 

 

 

Tarybos pirmininkas     Renatas Pocius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saulius Rimutis, tel. (8 5) 219 6684, el. p. saulius.rimutis@vert.lt  

Paulius Blažys, tel. (8 5) 213 5342, el. p. paulius.blazys@vert.lt 

_______ 

 

Tarybos nutarimo „Dėl Balansavimo paslaugų pirkimo–pardavimo standartinės sutarties sąlygų“ 

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-923/648-II-7-1 priedas 2021-11-08.zip). 

mailto:saulius.rimutis@vert.lt
mailto:paulius.blazys@vert.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1e8244313d7e11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=5089706b-3458-4830-9bb5-c49ba6f19e87


 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS 
 

TEISĖS AKTŲ 

TAIKYMO 

PRAKTIKA 
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IS-923/648-III-1 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 
LT-08200 Vilnius 
Tel. (8-5) 2667025 
Faks. (8-5) 2356044 
info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 
VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 
Įmonės kodas 124361985  
Atsiskaitomoji sąskaita  
LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

UAB „SDG“  2021-11-03 Nr. 96 

Į 2021-10-11 Nr. MD-07 

 

DĖL ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMŲ 
SUDERINIMO 

 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija susipažino su UAB „SDG“ pateiktomis neformaliojo 

mokymo programomis. Informuojame, jog žemiau nurodytoms programoms pritariame: 

 

1. Garo (iki 0,05 Mpa ) ir karšto vandens (iki 110º C ) katilų  priežiūros meistro, 

neformaliojo mokymo programa. 

2. Garo (iki 0,05 Mpa) ir vandens šildymo (iki 110º C ) katilų, kūrenamų kietu ir skystu 

kuru  kūriko, neformaliojo mokymo programa 

3. Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro, neformali mokymo programa. 

4.  Garo ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus, neformali mokymo programa. 

5. Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro. 

 

 

 

Prezidentas     dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Gurklienė, tel. 8-5-2667097, el. p.: ramune@lsta.lt 

 

http://www.lsta/
mailto:ramune@lsta.lt
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IS-923/648-III-2 priedas 

 

 Baltpool 2021-11-04 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-11-04 

 
 

Vėliausio 2021-11-04 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 08 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh  

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 68 740 23.32 0.00 % 36 400 20.13 26.83 5 250 

M12-2021  Smulkinta mediena 30 100 23.16 0.00 % 60 550 20.94 27.50 3 500 

M01-2022  Smulkinta mediena 9 800 24.74 0.00 % 132 440 22.97 30.00 4 200 

Q01-2022  Smulkinta mediena 40 950 18.40 0.00 % 98 280 19.92 25.00 8 190 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 270 29.03 0.00 % 930 31.46 37.39 1 770 

M12-2021  Medienos granulės 0 - 0.00 % 250 30.00 39.00 500 

M01-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 240 31.00 40.50 480 

WIN-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 1 200 28.00 42.50 2 400 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 0 - 0.00 % 70 12.00 15.00 70 

https://www.baltpool.eu/lt/
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BK prekybos rodikliai po aukciono 14 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 72 240 22.57 -5.54 % 10 010 22.14 0.00 0 

M12-2021  Smulkinta mediena 7 000 25.75 +10.06 % 27 300 24.98 0.00 0 

M01-2022  Smulkinta mediena 72 800 25.70 +3.74 % 63 280 25.00 0.00 0 

Q01-2022  Smulkinta mediena 21 840 24.10 +23.65 % 50 050 23.30 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 400 29.81 +13.72 % 200 30.00 0.00 0 

M12-2021  Medienos granulės 250 28.80 -4.17 % 0 0.00 0.00 0 

M01-2022  Medienos granulės 240 29.10 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 14.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 
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IS-923/648-III-3 priedas 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

VIEŠOJO SVARSTYMO PROTOKOLAS 

2021 m. spalio 25 d. Nr. O6-3 

Vilnius 

 

Viešasis svarstymas vyko 2021 rugsėjo 15 d. 14.00 val., nuotoliniu būdu per MS Teams programą. 

Viešojo svarstymo pirmininkas – D. Jasas. 

Viešojo svarstymo sekretorė – U. Pavydė. 

Dalyvavo:  

Tarybos darbuotojai – M. Taparauskas, R. Valatkevičienė, A. Ciesiūnas, E. Goculenko, E. Mickus, 

R. Bartašiūtė-Černevičė, U. Pavydė, A. Nasyr, V. Adamavičiūtė, B. Stankevičienė; 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) atstovas – V. L.; 

Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos (LNŠGA) atstovas – V. K.; 

BALTPOOL UAB (Baltpool) atstovai – V. J., S. K., K. P., A. S.; 

AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) atstovai; 

UAB „Kauno energija“ (KE) atstovai; 

UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ atstovai; 

AB „Ignitis gamyba“ atstovai; 

AB „Panevėžio energija“ atstovai; 

AB „Šiaulių energija“ atstovai; 

UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ atstovas – E. P.; 

UAB Idex Baltic atstovai; 

UAB „Ekopartneris“ atstovas – R. R.; 

UAB „Ukmergės katilinė“ atstovas – I. Ž.; 

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (VKJ) atstovai; 

UAB „Biokuro energija“ atstovas – A. V.; 

UAB „Kirtimų katilinė“ atstovas – D. V.; 

AB „Klaipėdos energija“ atstovai. 

 

SUSITIKIMO TIKSLAS: aptarti savaitinių aukcionų naudą ir rizikas. Aptarti, kokie turėtų būti 

šilumos aukcionai, jog būtų galimybė lanksčiau reaguoti į klimato, kuro rinkos pasikeitimus bei 

turėti galimybę pritraukti potencialias technologijas. 

 

VIEŠOJO SVARSTYMO METU APTARTA: 

 

LNŠGA atstovas V. K. pristatė pranešimą dėl aukcionų trukmės ir pateikė kelis aukcionų trukmės 

modeliavimo variantus: 

I variantas (mėnesinis, skelbiamas prieš 40 dienų, šiuo metu galiojantis).  

 Finansai Kuras Personalas Technologija 

Privalumai - - Patogu planuoti 

personalo darbą. 

Įranga naudojama 

tvariai ir 

efektyviai. 

Trūkumai 
 

 

Trūkumai 

Sunku prognozuoti 

šilumos poreikį ir 

teikti tikslius, 

finansinę situaciją 

rinkoje 

atspindinčius 

siūlymus aukcione. 

Sunku prognozuoti 

biokuro kiekius ir 

kainas. 

Neveikia nauja 

biokuro formulė 

(pvz. šilumos 

tiekėjas (toliau – 

- - 
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ŠT) perka spote, 

neformuoja kainos, 

į palyginamąsias 

imami duomenys iš 

ankstesnių metų) 

II variantas (mėnesinis, skelbiamas prieš 10 dienų, galiojęs iki 2018 m.). 

 Finansai Kuras Personalas Technologija 

Privalumai Tikslesnė šilumos 

poreikio prognozė. 

 

Pakankamai tikslūs 

siūlymai aukcione. 

Tikslesnė biokuro 

kainų prognozė. 

 

Geresnės kuro 

įsigijimo sąlygos. 

Nesudėtingai 

sprendžiamos 

personalo valdymo 

problemos. 

Pakankamas 

laikas įvertinti 

techninę įrenginių 

būklę ir laiku 

atlikti remonto 

darbus. 

Trūkumai - - - - 

LNŠGA atstovas V. K. informavo, jog II modelį asociacijos nariai vertina geriausiai. 

III variantas (dvisavaitinis modelis). 

 Finansai Kuras Personalas Technologija 

Privalumai Tikslesnė šilumos 

poreikio prognozė. 

Ne per aukšta 

balansavimo 

mokesčio rizika. 

Tikslesnė biokuro 

kainų prognozė. 

Optimalios kuro 

įsigijimo sąlygos. 

- - 

 

 

 

 

Trūkumai - - Gali kilti personalo 

užimtumo 

problemų. 

Minimizuojamos 

galimybės 

įsivertinti 

techninę įrenginių 

būklę ir laiku 

atlikti remonto 

darbus. 

LNŠGA atstovas V. K. pažymėjo, jog III variantas priimtinas variantas ir galimas svarstyti. 

IV variantas (savaitinis modelis, siūlomas VERT). 

 Finansai Kuras Personalas Technologija 

Privalumai Tiksli šilumos 

poreikio prognozė. 

Tiksli biokuro 

kainų prognozė. 

- - 

 

Trūkumai 
 

 

 

 

 

 

 

Trūkumai 

Didėja gamybos 

sąnaudos dėl 

neefektyvaus kuro 

naudojimo. 

Patiriamos 

sąnaudos nors 

gamyba nevyksta 

(katilinių 

eksploatavimo 

sutartys, traktorių 

nuoma ir kt.). 

Balansavimo 

baudos (didėja 

neužsikūrimo laiku 

tikimybė, 

nepasiekti 

užsibrėžtų 

parametrų). 

- Gali kilti personalo 

užimtumo 

problemų.  

 

Darbas keltųsi į 

savaitgalius (didėtų 

darbo sąnaudos). 

 

Minimizuojamos 

galimybės 

įsivertinti 

techninę įrenginių 

būklę ir laiku 

atlikti remonto 

darbus. 

 

Nuolat įjungiant 

išjungiant biokuro 

katilus, stipriau 

dėvisi, didėja 

remontų 

tikimybė, tinklo 

hidraulika sunkiai 

valdoma. 
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LNŠGA atstovas V. K. pateikė išvadas: 1. Šiuo metu taikomas modelis netinkamas, neleidžiantis 

tinkamai prognozuoti gamybos, optimaliai įsigyti biokuro, atlikti rinkos sąlygų atitinkančių siūlymų 

aukcione. 2. VERT siūlomas savaitinis modelis netinkamas sprendimas – jo kaštai nusveria kuriamą 

naudą. Modelis leistų tiksliai prognozuoti, bet sukurtų problemų personalo valdyme, padidėtų 

administracinė našta ir biokuro įsigijimo procesas, padidėtų CŠT ir nepriklausomų šilumos 

gamintojų (toliau – NŠG) sąnaudos bei avarijų tikimybė, vyktų dažnesni remontai, neaiški 

palyginamųjų sąnaudų kainodara, šilumos kainos nustatymas bei tinklo valdymas.  

LNŠGA atstovas V. K. siūlė grįžti prie iki 2018 metų turėto modelio, t. y. prie mėnesinio aukciono, 

skelbiamą prieš 10 dienų, arba kaip dar vieną variantą siūlė apsvarstyti dvisavaitinį modelį. 

D. Jasas informavo, jog 2018 ir ankstesniais metais buvo taikomas mėnesinis, skelbiamas prieš 10 

dienų, modelis ir buvo pakeistas dėl to, jog įmonės skundėsi užšaldomais pinigais ir turimais 

įsipareigojimais (bendrovės pirma įsigydavo kurą, ir nežinojo, ar laimės aukcioną). Atsižvelgus į 

įmonių keltas problemas buvo pereita prie šiandieninio modelio, t. y. pirma gaunamas užsakymas ir 

tik tada vykdomas.  

D. Jasas klausė LNŠGA atstovo V. K., ar grįžus prie mėnesinio, skelbiamo prieš 10 dienų, modelio 

neiškils tos pačios problemos, ir ar rinka pasiruošusi grįžti atgal atsižvelgiant į minėtas aplinkybes. 

LNŠGA atstovas V. K. pastebėjo, jog iki 2018 metų šilumos, biokuro rinka ir Baltpool atrodė visai 

kitaip nei dabar. Šiuo metu turimas didesnis likvidumas Baltpool, atsiradęs didesnis pasitikėjimas, 

didesnės ir patogesnės galimybės, todėl rinkos dalyviai jau išmoko žaisti ir gali iš anksčiau reaguoti 

nei prieš 5 metus. V. K. pastebėjo, jog ši idėja yra gera, teisinga, optimali ir subalansuota. 

VKJ atstovas A. P. komentavo bei uždavė klausimą: Baltpool turi nuo savaitinių iki pusmetinių 

sandorių, ir leidžiama atsisakyti sandorio, jei nėra laimėtas šilumos aukcionas. Planuojant gamybą 

žiemai ar vasarai, galima sudaryti nuo savaitinių iki pusmetinių sandorių taip užsitikrinant kurą ir 

nebandant spekuliuoti. Paliekant viską savaitei, dviem, ar gamybai prieš 10 dienų, tai tokiai kaip 

VKJ, kuriai reikia nusipirkti 35 000 MWh kuro vienai savaitei, sukurtų didelę, nenumatytą paklausą 

ir galėtų sukelti didesnes kainas. A. P. nuomone reikia ištempti pirkimo kontraktus per 5-6 savaites, 

o ne per 1-2. 

D. Jasas pasitikslino, ar klausimas skirtas pranešėjui ar bendrai diskusijai. 

VKJ atstovas A. P. informavo, jog klausimas skirtas pranešėjui, kuris yra sakęs, jog kurą geriau 

nusipirkti per 10 dienų nei per 40 dienų, bei tai, jog negali žinoti ir planuoti gamybos. VKJ atstovo 

A. P. nuomone kaip tik galima geriau planuoti gamybą nes yra laiko susipirkti skirtingus kontraktus 

ir užsitikrinti ir kainą ir kiekį. 

LNŠGA atstovas V. K. nesutiko su tuo, jog galima gamybą planuoti geriau, nes gamyba 

planuojama pagal orų tendencijas, todėl prieš 40 dienų sunku suplanuoti numatyti, tačiau ne taip 

kaip prieš 10 dienų. V. K. dar kartą pabrėžė, jog būtų patogiau dirbti su mėnesiniu, skelbiamu prieš 

10 dienų, aukcionu, nei šiuo metu galiojančiu. 

VŠT atstovas V. Š. pristatė pranešimą dėl sunkumų įgyvendinant savaitinius aukcionus.  

Neefektyvumas Dėl dažno aukcioną nelaimėjusio įrenginio įjungimo/išjungimo suprastėtų 

Bendrovės katilų gamybiniai rodikliai. Katilui naudojančiam biokurą, po 

ilgalaikio sustojimo (virš 3-jų parų) į nominalų režimą galėtų grįžti po 16 val. 

Katilo naudojančio biokurą, pakuros mūro, garovamzdžių, turbogeneratoriaus 

šildymas trunka apie 10 val., kuriuo metu katilas dirba apie 4 MW apgriovimu, 

po to vyksta katilo ir turbogeneratoriaus galios didinimas palengva nuo 5 MW 

iki 60 MW, kuris užtrunka 16 valandų. 

Dėl dažno katilo įjungimo/išjungimo būtų neefektyviai deginamas kuras 

pereinamuosiuose rėžimuose. Dėl didesnių energijos šaltinių sąnaudų prastėtų 

ekonominiai, aplinkosauginiai bei įmonių energijos naudojimo efektyvumo 

rodikliai. 

Biokuro katilo ir turbogeneratoriaus paleidimui sunaudojama apie 15 000 m3 

gamtinių dujų, didėtų ATL įsigijimo sąnaudos. 

Technologinės 

rizikos 

Dažnas šilumos gamybos įrenginių įjungimas/išjungimas didintų technologines 

rizikas:  
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1. Dėl temperatūrinių ir slėgio pokyčių vyktų intensyvesnis katilų (pakurų ir 

slėginės dalies) fizinis nusidėvėjimas ir trumpėtų bendrovės katilų 

eksploatacinis laikotarpis. 

2. Slėgio ir temperatūros svyravimai perjungimo režimuose vargintų 

vamzdynų metalą, didintų koroziją ir mažintų šilumos tiekimo trasų 

patikimumą bei ilgaamžiškumą. 

Sąnaudos Sprendimas šilumos aukcionus organizuoti kas savaitę sąlygotų bendrovės 

sąnaudų išaugimą ir didintų šilumos kainos vartotojams, nes: 

1. 4 kartus padidėtų bendrovės administracinės sąnaudos bei dokumentacijos 

kiekis, susijęs su padidėjusiu šilumos aukcionų skaičiumi. 

2. Dėl dažnų katilų (laimėjusių/nelaimėjusių aukciono) įjungimo/išjungimo 

pakuros valymo ir remontų, neefektyvaus kuro deginimo pereinamuose 

režimuose padidėtų šilumos gamybos šaltinių eksploatacinės sąnaudos, taip 

pat padidėtų suvartojamo biokuro bei elektros energijos sąnaudos. 

3. Kas savaitę keičiantis šilumos gamintojui galėtų sutrikti stabilūs šilumos 

tiekimo režimai, balansavimui reiktų įjungti dujinius katilus, naudojančius 

brangesnį kurą (gamtines dujas). 

4. Keičiant vienus šilumos gamybos įrenginius (laimėjus šilumos aukcioną I-ą 

savaitę) juos nukraunant, kitais šilumos gamybos įrenginiais (laimėjusiais 

šilumos aukcioną II-ą savaitę) juos apkraunant, norint išlaikyti CŠT 

sistemos tinkamą režimą, trumpuoju laikotarpiu būtų įjungiami bendrovės 

piko įrenginiai. Dėl trumpalaikio bendrovės piko šilumos gamybos 

įrenginių, kuriuos reikėtų įšaldyti, įjungimo taip pat didėtų kuro ir elektros 

sąnaudos. 

Įtaka vartotojų 

įrenginiams 

Dažni šilumos tinklo darbo režimo pokyčiai pasikeitus šilumą gaminančių 

šaltinių eilei trikdytų šilumnešio parametrus pastatų įvaduose, todėl didėtų 

šilumos punktų prižiūrėtojų darbo apimtys ir šilumos punktų reguliavimas. 

Personalas  Ženkliai padidėtų personalo darbo apimtys režimų modeliavimams, tiekimo 

schemų parinkimui ir sudarymui, preliminaraus šilumos gamybos grafiko ir 

dokumentacijos parengimui. 

Pralaimėjus savaitinį aukcioną specializuotas personalas ne visada galėtų būti 

įdarbinamas kitose pareigose savaitės laikotarpiui. Šilumos gamybos šaltinį 

aptarnaujančio personalo nuolatinis būtinumas parengtyje pareikalautų 

papildomų sąnaudų. 

VŠT atstovė Ž. R. pristatė pranešimą dėl savaitinių aukcionų įtakos galutinei VŠT šilumos kinai. 

Pastabos Įvedus savaitinį aukcioną, į galutinę kainą vartotojui būtų traukiama nebe to 

mėnesio, kuriam skaičiuojama šilumos kaina, vidutinė aukcione susidariusi 

NŠG kaina, o aukciono, įvykusio prieš du mėnesius kaina. Keičiantis 

palyginamosioms (iš gamtinių dujų į biokuro ir atvirkščiai), NŠG taikomoms 

nuolaidoms, konkurencijai, vartotojai tai pajustų tik po dviejų mėnesių. 

Kiltų rizika pinigų srautams. Kylant kuro kainoms sunku subalansuoti pinigų 

srautus, o vartotojai atsiskaito tomis kainomis tik po dviejų mėnesių. Taikant 

tokią praktiką su NŠG kainomis, skirtumas tarp įplaukų ir išlaidų ypač spalio-

gruodžio mėnesiais dar labiau išaugtų.  

VŠT preliminariai apskaičiavusi Vilniaus miesto palyginamąsias lapkričio-

gruodžio mėnesiams, ir įvertinus tai, jog Vilniaus mieste vis dar nėra 

konkurencijos, apskaičiavo prognozuojamas vidutines NŠG kainas. Atlikta 

analizė parodė, jog svertinė spalio-gruodžio mėnesių kaina, pasikeitus 

aukciono tvarkai, sumažėtų 3,6 Eur/MWh (6 proc.). Dėl šilumos kainų pokyčio 

bendrovė spalio-gruodžio mėnesio pajamos sumažėtų 2,7 mln. Eur, o sąnaudos 

išliktų tokios pačios. 

Bendrovės Nustatyti, jog šilumos supirkimo aukcionai būtų kas mėnesį ateinančiam 
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siūlymai mėnesiui. 

Apskaičiuotos šildymo sezono palyginamąsias ne dviem, o vienam mėnesiui į 

priekį, būtų dar tikslesnės, nes ateinančio mėnesio biokuro kainos prognozė 

būtų taip pat tikslesnė. 

Dėl aukcionų, kurie vyktų ateinančiam mėnesiui, o ne dviem mėnesiais į priekį, 

būtų galima tiksliau suprognozuoti patį šilumos poreikį, NŠG tiksliau 

įsivertintų kintamus kaštus, kas leistų dar tiksliau apskaičiuoti šilumos kainas 

vartotojams. 

D. Jasas atkreipė dėmesį, jog Ž. R. pristatyme minėjo, jog esant savaitiniam aukciono modeliui kiltų 

problemų dėl įskaičiuojamų į šilumos kainą rezultato lyginant su faktu. D. Jasas priminė ir pateikė 

pavyzdį, jog kai buvo senasis modelis (mėnesiui, 10 dienų prieš), skaičiuojant sausio mėnesio 

šilumos kainą vartotojams buvo dedama lapkričio mėnesio aukciono rezultato kaina. D. Jasas 

pasiteiravo, ar tos 10 dienų, kada paskelbiama kaina ir kada turimi duomenys, turėtų likti ar 

pratęstos pavyzdžiui iki 2 savaičių.  

VŠT atstovė Ž. R. patikslino, jei 18 dieną skelbiamos palyginamosios ir aukcionas vienam mėnesiui 

į priekį. Kito mėnesio kaina skaičiuojama ir paskelbiama viešai iki 25 dienos, iki tos dienos jau būtų 

turimi ateinančio mėnesio aukciono rezultatai, todėl problemų dėl to nebūtų. 

KE atstovas A. P. pristatė pranešimą apie savaitinių aukcionų keliamas problemas.  

Šilumos tiekimo 

tinklo schema 

Keičiantis šilumos gamybos šaltinių eilei parenkama šilumos tiekimo tinklo 

schema atsižvelgiant į planuojamus naudoti šilumos gamybos šaltinius. Kai 

nešildoma tinklo efektyvumui didinti ir sąnaudoms mažinti atjungiama dalis 

tinklų.  

Personalas vasarą užsiima hidrauliniais bandymais, ieško defektų, ruošiasi 

šildymo sezonui, o šiuo atveju tektų kas savaitę šildyt/šaldyt trasas ir toks 

procesas turėtų pasekmių: keičiantis temperatūrai varginimas metalas, 

neužtikrinami parametrai vartotojams. 

Dažni vamzdynų temperatūriniai įtempimų pasikeitimai trumpintų vamzdyno 

eksploatacijos laiką. 

Tinklą eksploatuojantys darbuotojai turi būti nuolatinėje parengtyje, vykdyti 

perjungimus.  

Tinklo 

hidraulinis 

režimas 

Kol šilumos gamybos šaltinis pasiekia darbinį rėžimą neužtikrina 

aplinkosauginių ir reikiamų šilumos parametrų. Operatorių nesusigaudymas 

skirtingose situacijose, skirtingas kuras ir jo drėgnumas įtakotų tinklo režimo 

parametrus. Gaminat garą ar elektrą, reikia suderinti daug procesų. Gali sutrikti 

tinklo darbas, suveikti apsaugos, pakilus neleistinam slėgiui - suplištų tinklas, 

trūkimo vietoje nebūtų užtikrinamas šilumos bei karšto vandens tiekimas.  

Slėgio ir temperatūros pokyčiai kažkada pareikalautų investicijų, kurios didintų 

kainą vartotojams. 

Darbuotojai KE atstovas A. P. pasakojo, kaip vyko aukciono dalyvių pasikeitimas šventiniu 

laikotarpiu. Sausio 1 d. prasidėjo naujas aukcionas, naujas tinklo darbo 

režimas, ženklūs pokyčiai tinkle, vieni nebedirba, kiti mažina galias, treti 

didina galias, tinkle pasikeičia parametrai - vieni vartotojai šyla, kiti nešyla. 

Daugelis šilumos punktų modernizuoti, todėl susireguliavo automatiškai, tačiau 

nemodernizuoti šilumos punktai jaučia šilumos tiekimo tinkle rėžimo 

pasikeitimus. Pastatų šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojai savaitgaliais ir 

šventinėmis dienomis neatlieka savo funkcijų, todėl didėtų vartotojų 

nepasitenkinimas CŠT paslauga. 

Personalui darbo krūvis išaugtų keturis kartus (nuo 12 iki 52 šilumos 

aukcionų). Personalas turėtų kas savaitę organizuoti aukcionus, parengti 

tinklus, pirkimo-pardavimo aktus, pasiūlymų planus, ataskaitas.  

Greitesnė 

šilumos gamybos 

Biokuro pakuros nėra pritaikytos dideliam paleidimų/stabdymų ciklų skaičiui. 

Dažni biokurą deginančių šilumos gamybos šaltinių įjungimai/išjungimai 
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šaltinių 

degradacija 

paveiktų šamotines pakuros plytas temperatūriniais įtempimais, kurie įtakotų 

greitus biokuro pakurų nusidėvėjimus, šamotinių plytų trūkinėjimą ir dažnesnį 

remontą. Trumpėtų katilų eksploatacinis tarnavimo laikas. 

Biokurą 

deginančių 

šilumos gamybos 

šaltinių 

įjungimas, 

išjungimas 

Biokurą deginantys šilumos gamybos šaltiniai negali pasiekti maksimalios 

katilo galios ir staigiai nutraukti šilumos tiekimo. Šilumos gamybos šaltinis 

pradėjęs šilumos tiekimą pirmą parą gali patiekti tik apie 70 proc. šilumos 

kiekio.  

Šilumos gamybos šaltinis stabdantis šilumos tiekimą paskutinę parą gali 

patiekti tik apie 80 proc. šilumos kiekio. (Pvz., užgesinimo dieną apie 16 val. 

jis turi pradėti gesintis, kad 24 val. turėtų 0 MW. Įsijungimo šaltinis tik po 

pietų pasieks savo instaliuotą galią ir tik tada galės užtikrinti patikimą šilumos 

tiekimą). 

Šilumos šaltinis per supirkimo laikotarpį galėtų patiekti tik apie 93 proc. 

šilumos kiekio.  

Šilumos 

perdavimo 

tinklo 

balansavimas 

keičiantis 

šilumos gamybos 

šaltiniams 

Užtikrinant nenutrūkstamą šilumos tiekimą vartotojams padidėtų 

priklausomybė nuo iškastinio kuro, padidėtų CO2 išmetimas į aplinką. (Pvz., 

keičiantis dviejų 20 MW instaliuotos galios šilumos gamybos šaltinių eilei, 

siekiant užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams, būtų gaminama 

apie 234 MWh pikiniu įrenginiu). 

Išvados Padidėję šilumos tiekimo tinkų bei šilumos gamybos šaltinių šilumos 

nuostoliai. 

Padidėjęs darbo krūvis esamiems darbuotojams, reikalingi papildomi 

darbuotojų etatai bei išaugusios darbo užmokesčio sąnaudos. Didėjantys 

vartotojų nepasitenkinimas CŠT paslauga (ypač tų vartotojų, kurių šilumos 

punktai yra priklausomi, nemodernizuoti) ir didesnė šilumos kaina. 

CŠT tinklo eksploatacijos laiko sutrumpėjimas. Daugiau avarijų ir sutrikimų 

CŠT tinkle, didesnės CŠT tinklo remonto sąnaudos. 

Sutrumpėjęs katilų ir pakurų eksploatacijos laikotarpis, padidėjusios šilumos 

gamybos šaltinių remonto sąnaudos. 

D. Jasas pasiteiravo A. P., kodėl įsijungiantis šilumos gamybos įrenginys negali padengti skirtumo, 

susidarančio kol vienas šilumos įrenginys nustoja gaminti, o kitas įsijungia.  

A. P. atsakydamas pateikė pavyzdį. Esant dviem vienodiems 20 MW instaliuotos galios 

įrenginiams, pirmasis įrenginys pradeda 16 val. gesintis tam kad gruodžio 31 d. 23.59 val. sustotų, o 

antrasis šilumos įrenginys tik tuo metu gavęs aukcione kvotą nuo sausio 1 d. 0.00 val. pradeda 

šilumos tiekimą. Esant šildymo sezonui kiti šaltiniai turės laisvų galių, todėl nebūtinai pikinis 

įrenginys galės padengti, tačiau jei ne šildymo sezonas - tai pikinis, dujomis kūrenamas, įrenginys 

inertiškesnis nei biokuro katilas. Nieko nedarant tinkle atsirastų slėgio duobė, o nuo 16 val. iki kitos 

dienos 14 val. būtų neišlaikyti stabilūs parametrai tinkle. 

D. Jasas patikslino, jog esant 12 valandų tolerancijos zonai į vieną ir kitą pusę būtų galima suvaldyti 

šį procesą. Išeinantis įrenginys palengva išeitų, įeinantis įrenginys spėtų pasiekti piką, ir tuos 234 

MWh būtų galima sumažinti iki 0 MWh. 

KE atstovas A. P. pažymėjo, jog daug kas priklauso nuo technologinių procesų. Įrenginiai, turintys 

aušintuves, į tinklą ateitų stabiliai. Tačiau tie, kurie aušintuvių neturi, į tinklą ateitų staigiai. Jei 

gamintojas pradėtų tiekti šilumą ir įjungtų tinklo siurblį arba kogeneracinis šaltinis, kurio techninis 

minimumas 10 MW, tinkle per kelias minutes atsirastų 10 MW pertekliaus. Stabilų kiekį tinkle 

galėtų išlaikyti tik dujinis šaltinis.  

D. Jasas pasiteiravo, ar šiai dienai yra būdų išspręsti šią situaciją kitaip. Pasiūlė sureglamentuoti ir 

turėti įėjimo/išėjimo zoną, jog būtų galima startuoti likus ne nuo x dienos 0.00 val., bet nuo x-1 

dienos 12.00 val. ir taip suvaldyti perėjimą nuo vieno įrenginio prie kito. 
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KE atstovas A. P. sutiko tobulinti šį procesą, jog tą šilumos dalis, kuri persikeltų iš gruodžio 31 d. į 

sausio 1 d., būtų apskaitoma. Tačiau, jei ŠT sausio 1 d. 0.00 val. uždarytų sklendes šilumos 

gamybos šaltiniui, perkaistų mūras, katilai, metalai ir atsirastų kitų problemų. 

UAB „Biokuro energija“ atstovas A. V. papildė, jog šildymo sistemose esančios katilinės atlieka 

tinklo subalansavimo funkciją kaip tinklo siurblinės. Yra ŠT šilumos tiekimo sistemų, kurios turi 

savo siurblines, o kitos sistemos yra pačios katilinės tuo pačiu ir siurblinės. Atsiradus nestabilumui 

tinkle ŠT jį subalansuoja su piko įrenginiais.  

LŠTA atstovas V. L. pristatė pranešimą.  

Plytos Plytos turi ribotą įkaitinami ir ataušimo ciklą. Dėl savaitinių aukcionų 

sutrumpėtų pakurų įrangos gyvavimo laikas, sutrumpėtų periodai tarp remontų. 

Katilų korozija Paleidžiant šaltą katilą, jis kurį laiką rasoja, šylant susidaro kondensatas, 

sieruoti kuro junginiai limpa prie drėgnų paviršių ir susidaro pirminiai korozijos 

židiniai. Dažni katilo įjungimai/išjungimai kenkia gyvavimo, eksploatavimo 

laikotarpiui. 

Šilumos gamintojas skaičiuoja kuro ir elektros sąnaudas, ir yra orientuotas ne į 

mažiausią šilumos kainą, o į pelną. Už parametrų išlaikymą kiekviename įvade 

yra atsakintas ŠT, todėl kiekvienas stengiasi pagaminti paskutinę MWh jeigu 

jam tai naudinga. Jei neapsimokėtų – jis negamintų ir nežiūrėtų perėjimų, todėl 

kiekvienas žiūrėdamas tik savo interesų gali apsunkinti šį procesą.  

Perėjimas prie 

įvairesnių 

efektyvesnių 

katilų, kurie 

galėtų deginti 

įvairų kurą 

Norint pereiti prie besišlakuojančio kuro reiktų įlįsti į katilo kūryklą ir ant 

paviršių uždėti izoliacines plokštes, toks katilo paruošimas bei vėsinimas truktų 

3 paras. 

Perėjimo rėžimuose blogiau dirbtų ir valymo įrenginiai: šlaptų medžiaginiai 

filtrai. 

Pasak LŠTA atstovo V. L., savaitė per ilgas laikotarpis, jog būtų galima prognozuoti pirkimą. Jo 

manymu, toks modelis nesprendžia pagrindinės lankstumo, t. y. pigios šilumos supirkimo, 

problemos. Jei šildymas orientuotas į mažiausias sąnaudas, tai bet kurią valandą ar minutę atsiradusi 

šiluma turi būti superkama. V. L. pateikė pavyzdį, jog Danijoje konkurencija didelėse sistemose 

vykdoma kas kelios valandos, o atsiradus pigiai šilumai brangiausi įrenginiai neišjungiami, bet 

sumažinami iki minimumo, ir superkama pasiūlyta pigesnė šiluma. V. L. siūlo išanalizuoti 

patyrusių šalių praktiką ir pabandyti pritaikyti mūsų sąlygomis.  

 LŠTA atstovas V. L. sakė, jog kogeneracinėms jėgainėms reiktų sudaryti galimybes pakartotinai 

siūlyti ar parduoti šilumą žemiau kintamųjų sąnaudų, ir taip sudaryti pigiausios šilumos portfelį. 

Pasak V. L., savaitinis aukcionas nieko panašaus nesprendžia. V. L. siūlė nedaryti skubotų 

sprendimų, palikti dabartinę tvarką, ir pasinaudojus patyrusių šalių patirtimi sukurti ir įgyvendinti 

naują aukcionų modelį. 

D. Jasas sutiko su LŠTA atstovo V. L. pastaba, jog savaitinis aukcionas suteikia lankstumo, tačiau 

yra ribota galimybė ateiti netikėtai šilumai. D. Jasas pažymėjo, jog apie pirminį ir antrinį aukcioną, 

buvo svarstyta, tačiau didžiausia rizika yra ta, jog motyvacija dalyvauti pirminiame aukcione 

sumažėja, jei žinoma jog bus antrinis aukcionas, kurio metu bus galima pasitaisyti. D. Jaso 

manymu, tai didžiausias iššūkis, kuris nemotyvuoja judėti pirmyn ir turėti dvigubus aukcionus.  

D. Jasas paklausė, kam bus teikiamas prioritetas, jei pirminiame aukcione laimi vienas ūkio 

subjektas, o antriniame aukcione - kitas ūkio subjektas. Ar pirminis aukcionas turi kažkokią 

reikšmę, ar tik antrinis aukcionas nulemia galutinį rezultatą. 

LŠTA atstovas V. L. nurodė, jog galima konkuruoti iki tol, kol vartotojai gaus pačią žemiausią 

šilumos kainą. V. L. pastebi, jog visi aukcionų dalyviai žino savo galimybių ribas, žino, kur galėtų 

baigti savo pasiūlymus, bet kadangi šiuo metu tokio poreikio nėra, todėl niekas ir nesistengia. V. L. 

atkreipė dėmesį, jog vadovaujantis danų modeliu būtų galima atskirais mėnesiais (kiekvieno 

mėnesio poreikis skirtingas) turėti bazinę gamybą. Pažymėjo, jog ne 70 proc. kaip siūlo NŠG (jog 

susirinktų sau pajamas su palyginamosiomis), bet dirbant su minimalia baze, kuri garantuojama po 

pirmo aukciono, o visi koregavimai (virš to iki pilno galingumo) gali vykti kas savaitę, kas parą ar 
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net 4-6 kartus per parą. V. L. manymu, reikia suformuoti mažiausių kainų šilumos gamybos 

portfelį.  

 D. Jasas pažymėjo, jog ministerijos darbo grupėje yra nagrinėjami įvairūs variantai, Tarybos 

specialistai taip pat joje dalyvauja, dalinasi informacija.  

D. Jasas klausė, jei pirmame aukcione visi dalyvautų su minimumu, tai pigios šilumos niekas 

nepasiūlytų, kadangi 10 iš 12 mėnesių turimas įrenginių perteklius ir visi gamintų su minimumu, 

todėl įėjimas į rinką būtų ribotas. 

E. Šmaukšta informavo, jog optimaliausio laikotarpio šilumos aukciono vykdymui nustatymas 

Tarybos šilumos darbo grupei padėtų surasti geriausią sprendimą. 

V. K. pritarė pranešėjo V. L. nuomonei, jog savaitinis aukcionas neturėtų įsigalioti, bet pažymėjo, 

jog ir šiandieninis modelis taip pat nėra tinkamas, todėl siūlo svarstyti apie kitą aukciono modelį.  

D. Jasas pastebėjo, jog mėnesio laiko trukmės aukcionas yra įprastas, rinkos dalyviai pripratę ir 

nenorėtų dėl vienų ar kitų priežasčių keisti. D. Jasas sakė, jog ankstesnių diskusijų metu rinkos 

dalyvių išsakė norą būti lankstesniems, t. y. turėti dviejų savaičių aukcioną, jog būtų galima valdyti 

šilto ir šaltojo laikotarpio bangas žiemos metu.  

D. Jasas išgirdęs argumentus, sutiko, jog reiktų diskusijų dėl dviejų savaičių aukciono, ir pastebėjo, 

jog NŠGA ir VŠT sutiktų grįžti į 2018 metų modelį – mėnesinį, skelbiamas prieš 10 dienų. Tačiau 

VKJ atstovai abejojo dėl šio modelio, o KE ir LŠTA nepatikslino, ar dabartinis aukcionas mėnesiui 

prieš 40 dienų, ar mėnesinis aukcionas, skelbiamas prieš 10 dienų, būtų priimtinesnis. 

M. Taparauskas paklausė ŠT įmonių apie finansinius srautus, kaip yra įskaičiuojama perkama 

šiluma ir kaip yra atsiskaitoma su NŠG. Esant 10 dienų terminui nebūtų galimybės įdėti 

prognozuojamos ateinančio mėnesio kainos (grįžtama į atsilikimą pagal faktą kaip buvo 2018 

metais). 

LŠTA atstovas V. L. atsakė, jog dėl dviejų savaičių aukcionų modelio reiktų laiko išsinagrinėti ir 

tik tada galėtų pateikti nuomonę. 

VŠT atstovė Ž. R. paklausė M. Taparausko, kodėl žinodami 20 dieną kito mėnesio aukciono 

rezultatus, o 25 dieną skaičiuodami šilumos kainą nebūtų galima jos įtraukti į to mėnesio 

skaičiavimus. 

M. Taparauskas atsakė, jog tai techninė detalė. Prisimenant 2018 metų praktiką 20-21 diena – 

pasiūlymų pateikimų terminas. Pagal Baltpool sistemą po pasiūlymo pateikimo termino aukciono 

rezultatai yra tvirtinami 3 dienas. M. Taparauskas pateikė pavyzdį, jei 20 dieną pateikiamas 

pasiūlymas, 21-22 dienomis sudėliojami rezultatai, 23 d. gali būti pateikiami skundai ar ginčijami 

aukciono rezultatai ir tik tada jie tampa oficialūs. ŠT lieka diena, pusantros šilumos kainoms 

suskaičiuoti, paskelbti viešai ir pateikti Tarybai, kuri jas patikrina ir taip pat skelbia. Tos dienos 

labai įtemptos, būtų galima aukcionų pateikimo terminą iš 20 dienos perkelti į 18 d., tačiau 

skaičiuojant kuro kainas kuro ataskaitos jau turi būti surinktos. M. Taparauskas papildė, jog tai tam 

tikra visų detalių visuma, kai sudėtinga įsprausti terminą. 

VŠT atstovė Ž. R. pastebėjo, jog aukciono rezultatus susiskaičiuoja iki 23 d. Ž. R. pasiūlė ne iki 25 

d., o iki 26 d. skaičiuoti kainą. Jos manymu, tai būtų paprastesnis variantas nei traukti du mėnesiui 

atgal vidutinę NŠG kainą, kas tikrai įtakotų įmonės pinigų srautus. 

D. Jasas pritarė, kad reikia įvertinti, ar toks variantas nesukurtų papildomų pasekmių, jog tarp fakto 

ir prognozės nesigautų neatitikimas. Tai įvertinus būtų galima grįžti iš 40 dienų į 10 dienų 

laikotarpį, bet sutarti, kad mėnesio laiką sutrumpinti ir dėl dviejų savaičių reikėtų laiko įsivertinti.  

E. Šmaukšta pateikė pavyzdį, jog Kauno sistemoje šaltuoju laikotarpiu nebuvo nė vieno gamintojo, 

kuris neveiktų šaltuoju laikotarpiu. Diskusijos metu minėta, jog biokuro katilai nebūtų gesinami 

anksčiau nei kas 6 mėnesiai, tai net dabartinis aukcionų organizavimas tą riziką paliktų. Esant 

dviejų savaičių aukcionui rizika padvigubėtų. Esant dvisavaitiniams aukcionams administracinės, 

šilumos punktų priežiūros, eksploatacinės sąnaudos padvigubėtų. E. Šmaukšta klausė, kodėl rinkos 

dalyviai turėtų keisti savo veiksmus esant savaitiniams aukcionams sąlygojant neigiamą efektą, jog 

kažkas turėtų savaitę nedirbti ir išsijungti. 

LNŠGA atstovas V. K. nurodė, jog savaitinio aukciono nauda išspręstų šiandien esančią 

nepaslankaus aukciono modelio problemą, o dėl šilumos poreikio bei kuro kainų ir kiekio 
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prognozių – būtų paprasčiau planuotis darbus. Tačiau savaitinis aukcionas prikurtų kitų problemų, 

kurios nusveria sukuriamą naudą. V. K. pažymėjo, jog stengiasi atsiriboti nuo abiejų kraštutinumų: 

tiek nuo aukciono po 40 dienų, tiek nuo savaitinio aukciono, siūlo taikyti subalansuotą ir optimalų 

būdą, t. y. iki 2018 metų galiojęs mėnesinis aukcionas prieš 10 dienų. 

E. Šmaukšta paklausė, kodėl rinkos dalyvių elgesys turėtų keistis esant savaitiniams ar mėnesiniams 

aukcionams.  

LNŠGA atstovas V. K. atsakė, jog nurodyti savaitinių aukcionų trūkumai parodo kaip tai paveiks 

asociacijos narių darbą, finansinius rezultatus, kaštus, kuro įsigijimo procesą. Dirbti prie savaitinių 

aukcionų bus nepatogu ir NŠG ir ŠT, veikla bus apsunkinta, tiek kad paneigs savaitinio aukciono 

kuriamą naudą.  

D. Jasas papildė, jog ŠT tiekėjai įžvelgia tas pačias rizikas.  

UAB „Kirtimų katilinė“ atstovas D. V. pateikė kelias pastabas dėl savaitinių aukcionų diskusijos. 1. 

Niekas neprieštarauja dviejų savaičių aukcionų idėjai, tačiau šioje diskusijoje dalyviai pasiruošę 

argumentus prieš savaitinius aukcionus, kadangi tokia buvo tema. Niekas neprieštarauja ir neginčija 

dviejų savaičių idėjos ne todėl kad jie sutiktų, o dėl to, jog ruošėsi visai kitai diskusijai. 2. Aukcionų 

dažninimo priežastis atsiranda dėl pigios ar nemokamos atliekinės šilumos gamintojų, kuriuos 

norima lanksčiau įleisti į šilumos sistemą, kuriems mėnesiniai aukcionai būtų kliūtis įeiti į rinką, o 

savaitiniai aukcionai - tinkamas sprendimas. D. V. pasiūlė daryti pirminius ir antrinius aukcionus, 

bet ne tokius kaip V. L. savo prezentacijoje nurodė, o paliekant mėnesinius aukcionus kaip 

pirminius aukcionus šildymo sistemoje, kurioje dalyvautų biokuriniai ar dujiniai šilumos 

gamintojai. Ir daryti antrinius aukcionus (savaitinius), kuriuose galėtų dalyvauti atliekinę šilumą 

pardavinėjantys šilumos gamintojai. Pasiūlymus jie teiktų ne pačiam aukcione, o esamiems šilumos 

gamintojams, kurių sąskaita jie galėtų pateikti į rinką atliekinę šilumą. D. V. pateikė pavyzdį, jei X 

šilumos gamintojas turėtų biokuro katilinę ir pateiktų 20 MW mėnesinį aukcioną pasiūlymą ir po 

savaitės atsirastų „duomenų centras“, kuris galėtų tiekti 2 MW šilumos. „Duomenų centras“ 

sukurtoje platformoje antrinėje rinkoje pateiktų pasiūlymą, o kažkuris iš šilumos gamintojų sutiktų 

savo noru atsisakyti 2 MW šilumos, kuriuos galėtų užpildyti „duomenų centras“. Gamintojui X būtų 

kompensuojama už sumažintą 2 MW galią ir sumokama marža, tokia jog jam būtų naudinga 

atsisakyti 2 MW. Tuomet gamintojas X susimažintų galią iki 18 MW ir tuos likusius 2 MW 

užpildytų „duomenų centras“, kuris kompensuotų gamintojui X už sumažintą galią ir kartu leistų 

užsidirbti iš atliekinės šilumos pardavimo. Kaip pastebėjo D. V., jog rinkoje tokių subjektų nėra 

daug ir galios, kuriomis jie ateina į rinką, nėra reikšmingos, tikrai atsirastų gamintojų, kurie savo 

noru susimažintų galią, jog toks gamintojas galėtų savaitę gaminti šilumą. 

D. Jasas pritarė, jog pateiktas siūlymas vertas diskusijos. D. Jasas sakė, jog idėja panaši į LŠTA 

siūlymus, ir teiravosi, ar D. V. pasiūlytu atveju siūlomo tartis gamintojams. 

D. V. patikslino, jog aukcionas būtų viešas. Mažiausio kompensavimo užsiprašęs šilumos 

gamintojas laimėtų šį (antrąjį) aukcioną ir jo sąskaita į rinką ateitų vadinamasis „duomenų centras“. 

D. Jasas pažymėjo, jog jei visi mato būtinumą dėl lankstumo, galvojant apie antrinį aukcioną (kuris 

įsivaizduojamas kaip balansavimo aukcionas, nes nesinorėtų turėti dviejų aukcionų) arba papildomą 

aukcioną dėl neprognozuojamų kiekių, bet reikšmingą įvedant naujas technologijas į rinką, galima 

būtų diskutuoti šiuo klausimu. 

VKJ atstovas G. V. klausė, ar dėl savaitinių aukcionų įtakos biokuro rinkai ir biokuro kainai buvo 

diskutuota su Baltpool.  

D. Jasas atsakė, jog diskusija su Baltpool šiuo klausimu buvo. Taryba puikiai supranta, jog yra 

nedaug dalyvių (imant ne objektais, bet ūkio subjektais). Rinkos dalyviai žino, kiek gali gaminti 

arba kaip gamins, atsižvelgiant į tai, sudaromi biokuro kontraktai. Savaitiniai aukcionai biokuro 

rinkai įtakos neturi arba neturėtų (išskyrus Kauną), vien dėl to, jog yra pakankamai didelis poreikis 

ir tik atskirais mėnesiais galėtų susidaryti gamybos šaltinių perteklius. Kelių proc. pokytis 

nacionaliniu mastu neturėtų reikšmingos įtakos. Kauno atveju, žaidėjų daugiau, bet imant ne 

objektais, o grupėmis, tai pasiskirstymas būtų analogiškas. Tarybos vertinimu, reikšmingos įtakos 

biokuro aukcionams neturėtų. 
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Baltpool atstovas S. K. sakė, jog dėl savaitinių aukcionų, kurie vyktų dvi savaites prieš, didelių 

pasikeitimų neįžvelgia. Ir toliau būtų sudaromi ilgalaikiai ir spotiniai sandoriai, nes ne visuose 

miestuose yra didelė konkurencija ir didelių pasikeitimų šiuo atveju nebūtų. Jei būtų vykdoma 

kelios dienos prieš tiekimą, ne visi dalyviai spėtų sureaguoti paskutinę savaitę.  

Baltpool atstovas S. K. pateikė atsakymą VKJ atstovui A. P. dėl 10 ir 40 dienų. Jei turime savaitę į 

priekį, tai ilguoju laikotarpiu dalyviai žinodami dabartinį supirkimo tvarkos modelį (kai biokuro 

kaina yra skaičiuojama pagal tai, ar yra sudaryta kontraktų biržoje ar ne), skatinama sudarinėti 

ilgalaikius kontraktus ir tai padėtų išspręsti šią problemą. 

VŠT atstovė Ž. R. pažymėjo, VŠT tinklai nesutinka su dviejų savaičių aukcionais ar 1 savaitės į 

priekį aukcionais, dėl to, jog grįžtama prie kainų skaičiavimo prieš 2 mėnesius atgal buvusias 

faktines NŠG kainas. Taip pat klausė, ar atliekinė šiluma eitų į tuos pačius aukcionus su tomis 

pačiomis sąlygomis ir pagal tą patį aprašą. Šiuo metu net nebūtų galimybės supirkti gamintojų 

atliekinės šilumos, kadangi jie neatitiktų kokybinių parametrų: šiluma ne visada pateikiama 

reikiamos temperatūros, savaitei ar kelioms dienoms negalėtų pateikti laimėto šilumos kiekio. Pagal 

šiuo metu galiojančią tvarką, būtų išrašomos balansavimo sąskaitos, o atliekinės šilumos gamintojai 

nueitų į minusą. 

D. Jasas dėl dviejų savaičių ir šilumos kainų įskaitymo pasisakė, jog tai tik techninis dalykas. 

D. Jasas pažymėjo, jog būtų tik dviejų savaičių atsilikimas, būtų turima dviejų savaičių aktuali 

gamyba. Pateikė pavyzdį, jei 10 dienų prieš vyksta aukcionas dviem savaitėms. Būtų turima dviejų 

savaičių aktuali gamyba ir paskutinio mėnesio dvi savaitės - su finansiniais srautais nebūtų 

problemų.  

D. Jasas sakė, jog dėl technologinių parametrų ir atliekinės šilumos turėtojų, reikalingas toks 

sprendimas, jog jie galėtų ateiti ir būtų galimybė juos priimti. Pavyzdžiui, jei vienas atitiktų 

parametrus, o kitas ne, jie galėtų pasiūlyti bendrą kompleksą ir ieškotų būdų, kaip techniškai 

užtikrinti darbo režimą.  

VŠT atstovė Ž. R. pasitikslino, jei artėja 25 d. dviejų savaičių aukcionai, pagal metodiką į kainą gali 

būti įtrauktos tik pagrįstos sąnaudos (tik už dvi savaites, o ne už visą mėnesį). Spalio mėnesio 

kainoje būtų rugpjūčio mėnesio vidutinė NŠG kaina. Įmonė spalio mėnesį už NŠG atsiskaito pagal 

spalio mėnesio kainas, tačiau iš vartotojo surenkamos pagal rugpjūčio mėnesio kuro ir NŠG kainas.  

D. Jasas patikino, jog tai techninė detalė, kurią galima išspręsti įdedant į spalio mėnesį dvi savaites 

spalio aukciono rezultato ir rugsėjo paskutines dvi savaites. 

VŠT atstovė Ž. R. komentavo, jog tokiu pačiu principu galėtų dėti gamtinių dujų ir biokuro kainas. 

D. Jasas pritarė šio klausimo diskusijai. 

Diskusijos dalyvis pakomentavo E. Šmaukštos klausimą, kaip keistųsi rinkos dalyvių elgsena 

įvedus savaitinius aukcionus. Numatyti šalčio bangą prieš du mėnesius gana sunku, o savaitinio 

aukciono principu prognozės būtų tikslios. Sausio ar vasario mėnesiais būtų savaičių, kai visi dirbtų 

už palyginamąsias, o kartu dirbtų ir pikiniai įrenginiai.  

D. Jasas pažymėjo, jog jei rinkoje kuro kaina didelė ir atėjus šalčio bangai būtų užkuriami 

neplanuoti pajėgumai. Vieną savaitę tektų mokėti daugiau, tačiau reikšmingos įtakos metiniame 

balanse neturėtų. 

E. Šmaukšta pastebėjo, jog savaitinis aukcionas leistų prognozuoti tikslesnį kiekį, o šilumos 

gamintojui nereikėtų balansuoti dujiniais įrenginiais, kurie yra brangesni nei NŠG gali pasiūlyti. 

VŠT atstovė Ž. R. pritarė vieno mėnesio aukcionui su sąlyga, jog į kainą nebus įtraukiamas dviejų 

mėnesių vėlavimas.  

AB „Panevėžio energija“ atstovas P. D. pritarė V. L. nuomonei ir siūlė išnagrinėti anksčiau siųstus 

AB „Panevėžio energija“ raštus dėl aukcionų bei jų problemų.  

D. Jasas atsakė, jog diskusija surengta išsiaiškinti kylančias problemas ir ieškoti visiems 

tinkamiausio sprendimo.  

Dalyviai sutarė, kad: 

1. esant šiandieninėms aplinkybėms ir technologijai savaitinis aukcionas keltų daugiau 

rizikų nei suteiktų naudos. 
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2. toliau analizuoti diskusijos metu aptartas galimas aukciono organizavimo alternatyvas, 

siekiant sukurti lankstesnes aukciono organizavimo sąlygas. 

3. dalis rinkos dalyvių (kaip su trumpalaikiu sprendimu) sutinka dėl mėnesinio, skelbiamo 

10 dienų prieš, modelio. Likę rinkos dalyviai siūlo įsigilinti į technologinius sprendimus, 

panagrinėti pasekmes ir ieškoti kitų modelių. 

4. dalyviams bus išsiųstas šio viešojo svarstymo protokolas. 

 

Viešojo svarstymo pirmininkas     Donatas Jasas 

 

Viešojo svarstymo sekretorė    Urtė Pavydė 

_________ 

 

VERT 2021 m. spalio 25 d. viešojo svarstymo protokolą Nr. O6-3 „Aptarti savaitinių aukcionų 

naudą ir rizikas. Aptarti, kokie turėtų būti šilumos aukcionai, jog būtų galimybė lanksčiau reaguoti į 

klimato, kuro rinkos pasikeitimus bei turėti galimybę pritraukti potencialias technologijas“ lydintys 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-923/648-III-3-1 priedas 

2021-11-08.zip). 
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IS-923/648-III-4 priedas 
 

VERT 2021-11-05 pranešimas. VERT nustatė visuomenines elektros energijos kainos 

viršutines ribas buitiniams vartotojams  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), reaguodama į pokyčius didmeninėje 

energijos rinkoje, prognozuojamą didesnę elektros energijos rinkos kainą, planuojamą elektros 

energijos tiekimo sumažėjimą bei mažėjančias persiuntimo ir VIAP kainas, 2022 m. I pusmečiui 

nustatė visuomeninės elektros energijos kainos viršutines ribas buitiniams vartotojams: 

• perkantiems elektros energiją iš žemos įtampos (ŽĮ)  tinklų – 13,571 ct/kWh (be PVM), 

t. y. 9,58 proc. didesnę nei 2021 m. II pusm. Buitiniai vartotojai 99,98 proc. elektros 

energijos perka iš ŽĮ tinklų. 

• perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos (VĮ) tinklų – 10,408 ct/kWh (be 

PVM), t. y. 14,58 proc. didesnė nei 2021 m. II pusm. Buitinių vartotojų suvartojama 

elektros energija, perkama iš VĮ tinklų, sudaro 0,02 proc. 

1 pav. Visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos buitiniams vartotojams, 

perkantiems elektros energiją iš VĮ tinklų dinamika 2016–2022 metais. 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/vert-nustate-visuomenines-elektros-energijos-kainos-virsutines-ribas-buitiniams-vartotojams.aspx
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2 pav. Visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos buitiniams vartotojams, 

perkantiems elektros energiją iš ŽĮ tinklų dinamika 2016–2022 metais. 

 
Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymu, visuomeninės kainos viršutinė riba taikoma tik 

buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio 

poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (pvz., individualiems gyvenamiesiems 

namams, šių namų valdoje esantiems statiniams, daugiabučio ar bendrabučio tipo gyvenamųjų 

namų butams, vasarnamiams, sodų sklypams, garažams, skirtiems asmeniniams automobiliams, ir 

kt.), ir pažeidžiamiems vartotojams, kurie nepasirinko nepriklausomo tiekėjo įstatyme numatytais 

terminais. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-05 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

________ 

 
VERT 2021-11-05 pranešimas. Nustatyta elektros energijos skirstymo paslaugos kainos 

buitiniams vartotojams papildoma dedamoji  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į 2020 m. gegužės 7 d. 

įsigaliojusį Elektros energetikos įstatymo pakeitimą, kuriuo numatyta kompensuoti skirtumą tarp 

visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų, 2022-iems metams patvirtino 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-05/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-05/nustatyta-elektros-energijos-skirstymo-paslaugos-kainos-buitiniams-vartotojams-papildoma-dedamoji.aspx
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papildomą dedamąją prie skirstymo paslaugos kainos buitiniams vartotojams 1,192 ct/kWh (be 

PVM). 

2022 m. visuomeniniam tiekėjui UAB „Ignitis“ bus kompensuota 39 640 560 Eur suma, kuri 

susideda iš 39 143 320 Eur negautų pajamų dėl elektros energijos kainų neatitikimo susidariusio 

2018 m. – 2021 m. rugsėjo mėnesiais ir 497 240 Eur apskaičiuotos pinigų kainos. 

Bendrovės faktiškai patirtų sąnaudų dėl elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo 

proceso VERT šiuo metu nevertino, nurodydama UAB „Ignitis“ papildomus įpareigojimus 

reikiamai informacijai pateikti. Dėl jų pagrįstumo ir įtraukimo į papildomą dedamąją bus 

sprendžiama vėlesniais metais. 

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 2021-11-05 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

_______ 

 

VERT 2021-11-05 pranešimas. VERT perskaičiavo UAB „Dainavos elektra“ paslaugų kainų 

viršutines ribas 2022 metams  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) perskaičiavo UAB „Dainavos elektra“ 

anksčiau nustatytą skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinę ribą 

2022 metams.  

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įpareigojo VERT klausimą dėl bendrovės 

teikiamų paslaugų kainų viršutinių ribų 2020–2024 metams nustatymo išnagrinėti iš naujo. VERT 

tai ir atliko.  

Atsižvelgdama į tai, kad bendrovei nustatyta sąnaudų apimtis bei kainų viršutinės ribos 

2020-2024 m. laikotarpiui nekito, VERT nustatytos skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos 2022-

iems metams taip pat nėra keičiamos ir yra lygios 1,164 ct/kWh (be  PVM) vidutinės įtampos 

tinkluose bei 2,275 ct/kWh (be PVM) žemos įtampos tinkluose. 

Primename, jog UAB „Dainavos elektra“ nevykdo visuomeninio elektros energijos tiekimo 

veiklos. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-05 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-05/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-05/perskaiciavo-uab-dainavos-elektra-paslaugu-kainu-virsutines-ribas-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-18/vert-elektros-energijos-skirstytojams-nustate-paslaugu-kainu-virsutines-ribas-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-18/vert-elektros-energijos-skirstytojams-nustate-paslaugu-kainu-virsutines-ribas-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-05/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-923/648-IV-1 priedas 

 

NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS TIEKĖJŲ PASIRINKIMAS: KIEK TENKA 

PRIMOKĖTI UŽ ŽALIĄJĄ ENERGIJĄ 

 Edgaras Savickas 2021 m. lapkričio 3 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Penki iš septynių Lietuvoje veikiančių nepriklausomų elektros tiekėjų siūlo taip 

vadinamos žaliosios energijos pasirinkimą. Vienas jų tokią energiją garantuoja visiems savo 

klientams, kiti siūlo prisimokėti.  

Spalio pabaigoje daugiausiai (357 tūkst.) klientų turėjusio nepriklausomo tiekėjo „Ignitis“ 

pasiūlymų klientams vadovas Deividas Rinkevičius tikslaus žaliąją energiją pasirinkusių vartotojų 

skaičiaus nenurodė, bet pasakė, kad per pirmus tris 2021 metų ketvirčius žalioji elektra sudarė 50 

proc. visos privatiems klientams patiektos elektros. „Žalioji energija klientui, suvartojančiam 100 

kWh per mėnesį, papildomai kainuotų apie 7 centus“, – nurodė jis. 

Apie 104 tūkst. Klientų turėjusio tiekėjo „Perlas energija“ direktorius Vilius Juraitis sakė, 

kad pas juos besirenkančiųjų žaliąją energiją dar nėra daug. „Šiuo metu 1,5 proc. visų mūsų klientų 

pasirinko gauti žaliąją energiją. Nemanome, kad tai rodo, jog žmonėms ekologija nepakankamai 

rūpi: tiesiog šiuo metu elektros kainos yra aukštos, vartotojai nerimauja dėl jų augimo, todėl nenori 

rinktis kad ir nežymiai, bet brangesnės elektros. Mes kaip atsakingas elektros tiekėjas siekiame 

edukuoti žmones ir skatiname juos rūpintis mūsų planetos ateitimi, tikime, kad greitai žaliąją 

energiją tikrai rinksis daugiau vartotojų“, – sakė jis. 

Už žaliosios energijos pasirinkimą „Perlas energijoje“ reikia primokėti 0,5 euro per mėnesį. 

33 tūkst. Klientų turėjusiame „Elektrum Lietuva“ žaliąją energiją rinkosi apie 20 proc. 

vartotojų. „Nors mokestis simbolinis, tarp privačių vartotojų šis pasirinkimas dar nėra labai 

populiarus – šiuo metu kas penktas buitinis „Elektrum“ klientas yra pasirinkę žaliąją elektrą. O tarp 

verslo įmonių poreikis yra didelis ir jau seniai“, – nurodė įmonės direktorius Martynas Giga. 

„Elektrum“ žalioji energija kainuoja 1 eurą per mėnesį. 

Tuo metu 31 tūkst. Vartotojų turinčiame „Enefit“ žalioji energija papildomai nekainuoja ir 

yra tiekiama visiems. „Vien pernai „Enefit“ buitiniams vartotojams pardavė 7139 MWh elektros 

energijos. Per „Grexel“ sistemą 2020 metams iš lietuviškų žaliosios energijos gamintojų buvo 

nupirkta 16 kilmės garantijų 7166 MWh kiekiui. Todėl, remiantis pateikiamais skaičiais ir 

atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, galime tvirtinti, kad „Enefit“ savo klientams tiekia tik 

lietuvišką žaliąją elektros energiją“, – paaiškino įmonės generalinis direktorius Vytenis Koryzna. 

2,5 tūkst. Vartotojų turinčiame „Egto energija“ žalioji energija kainuoja 0,5 euro per mėnesį. 

Jų atstovai konkretaus ją pasirinkusiųjų skaičiaus nenurodė, bet pasakė, kad jis kasdien didėja. 

Tuo metu kiti du nepriklausomi tiekėjai „Birštono elektra“ (622 klientai) ir „Vilniaus 

elektra“ (2,2 tūkst.) žaliosios energijos nesiūlo. 

Kas tai 

Kaip aiškino M. Giga, žaliąja energija vadinama visa elektros energija, kuri yra pagaminta iš 

atsinaujinančių šaltinių, tokių kaip saulė, hidro, biomasė, vėjas ir t. t. „Ji kainuoja šiek tiek brangiau 

nei paprasta elektra, jos kaina priklauso nuo sertifikatų kainos, kuri svyruoja priklausomai nuo 

situacijos rinkoje. Mes tikslingai išskiriame papildomą mokestį kaip atskirą ir neslepiame jo po 

tarifu, kad vartotojai aiškiai matytų jį ir galėtų priimti pamatuotą sprendimą. Tie, kam vertybiškai 

svarbūs tvarumo klausimai, renkasi mokėti papildomu euru daugiau“, – sakė jis. 

„Elektrum“ direktorius aiškino, kad klientui pasirinkus iš jų pirkti žaliąją energiją, jie, kaip 

ir kiti elektros tiekėjai, perduoda šią informaciją į europinę energijos sertifikatų sistemą EECS 

(angl. European Energy Certificate System). „Joje kaupiama ir sisteminama informacija apie 

elektros energijos šaltinį ir jos gamybos būdą, išduodami tai patvirtinantys sertifikatai, kurie yra 

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/nepriklausomu-elektros-tiekeju-pasirinkimas-kiek-tenka-primoketi-uz-zaliaja-energija.d?id=88521111
https://www.delfi.lt/temos/deividas-rinkevicius
https://www.delfi.lt/temos/vilius-juraitis
https://www.delfi.lt/temos/martynas-giga
https://www.delfi.lt/temos/vytenis-koryzna
https://www.delfi.lt/temos/nepriklausomi-tiekejai
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unikaliai atpažįstami ir perleidžiami, todėl jais galima prekiauti. Lietuvoje šią sistemą administruoja 

„Litgrid“, būtent šios sistemos pagalba „Litgrid“ užtikrina ir garantuoja, kad konkrečiam gyventojui 

tiekiama elektros energija bus pagaminta iš atsinaujinančių elektros energijos šaltinių. 

„Latvenergo“, kurios dalimi esame, yra vienas žaliausių elektros gamintojų Europoje – net 60 proc. 

grupės pagaminamos elektros yra iš atsinaujinančių elektros šaltinių. Tad mes, kaip visa energetikos 

grupė, svariai prisidedame prie to, kad gyventojai ir verslas turėtų žaliąjį pasirinkimą. Tikime 

žaliąja energetika, todėl ir skatiname gyventojus ir įmones apsirūpinti žalia energija siūlydami 

vietinius žaliosios elektros sprendimus – saulės elektrines ir saulės parkus. Ypatingai dabar, kai 

elektros kainos yra rekordinėse aukštumose, kviečiame gyventojus tapti gaminančiais vartotojais. 

Ateityje numatome dar labiau plėsti savo žaliosios gamybos pajėgumus“, – sakė M. Giga. 

Savo ruožtu V. Koryzna pabrėžė, kad „Enefit“ yra vienintelis nepriklausomas tiekėjas 

Lietuvoje, savo klientams siūlantis vien tik lietuvišką žaliąją elektros energiją, pagamintą iš vėjo, 

saulės, vandens. „Kiekvienam savo klientui, kuris su mumis turi elektros energijos tiekimą ilgiau 

nei 2 mėnesius, pateikiame žaliosios energijos sertifikatą, kuris pažymi bei patvirtina, kad žmogus 

savo namuose naudoja žaliąją elektros energiją ir ji buvo pagaminta iš atsinaujinančių išteklių ir 

patiekta į elektros tinklą. Galimybę klientams parduoti tik žaliąją energija užtikrina Lietuvoje 

galiojantys įstatymai ir teisės aktai, kuriais remiantis mes kaip energijos tiekėjas privalome nupirkti 

iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo energijos kilmės garantiją parduotam elektros 

energijos kiekiui“, – sakė jis. 

„Enefit“ atstovas dėstė, kad skirtingai nuo kitų nepriklausomų tiekėjų, jie papildomai 

neskaičiuoja antkainio už žaliąją elektros energiją, todėl jų buitiniai klientai nepatiria papildomų 

išlaidų ar mokesčių. „Tokią kainodarą taikome, nes mes kaip bendrovė esame įsitikinusi, kad 

sprendžiant klimato kaitos problemas yra svarbus ne tik valstybinio lygmens įsitraukimas, bet ir 

kiekvieno iš mūsų indėlis. Todėl vykdydami savo veiklą vadovaujamės filosofija, jog gyventojai už 

tvarumą neturi mokėti brangiau. Ši filosofija glaudžiai susijusi ir su įmonių grupės „Eesti Energia“, 

kuriai priklauso „Enefit“, praktika. „Eesti Energia“ ne tik vykdo elektros prekybą, bet yra ir elektros 

gamintoja, pastaruoju metu intensyviai keičianti savo gamybos pakraipą nuo taršios į 

atsinaujinančią. Įmonių grupė yra išsikėlusi sau ambicingą tikslą iki 2030 metų pasiekti nulinę CO2 

emisiją elektros energiją gaminant tik iš atsinaujinančių išteklių. Šiuo atveju skaičiuojama, kad 

vidutiniškai viena šeima per metus sukuria 20 tonų CO2. Todėl kiekvienas „Enefit“ klientas, 

pasirinkęs žaliąją energiją bei prisijungęs prie kelionės nulinės CO2 emisijos link, ne tik padeda 

pasiekti „Eesti Energia“ išsikeltą tikslą, bet ir prisideda prie reikšmingų pokyčių globalinio atšilimo 

stabdymo atžvilgiu, kadangi tokiu sprendimu jis CO2 išskiriamą kiekį sumažina maždaug 

ketvirtadaliu“, – sakė V. Koryzna. 

„Ignitis“ atstovas D. Rinkevičius sakė, kad mato vis augantį vartotojų poreikį ir norą 

patiems prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo ir gamtai draugiškesnių sprendimų. „Jeigu klientas 

yra pasirinkęs žaliąją energiją, „Ignitis“ jam suteikia tai liudijančius sertifikatus. Svarbu pažymėti, 

kad tokiu atveju 100 proc. klientui suteiktos elektros energijos bus padengta vadinamosiomis kilmės 

garantijomis – dokumentais, įrodančiais, jog faktiškai suvartota elektros energija buvo pagaminta iš 

atsinaujinančių energijos išteklių. Tiek iš atsinaujinančių, tiek iš kitų šaltinių gauna elektros 

energija keliauja į vieną tinklą, todėl jame atskirti žaliąją energiją nuo ne žalios yra neįmanoma. Dėl 

šios priežasties ir egzistuoja minėtosios elektros kilmės garantijos, kurias įsigijus galima teigti, jog 

iš bendro elektros energijos tinklo yra pasiimta žalioji energija. Tiekėjams elektros rinkoje įsigijus 

kilmės garantijas, šios lėšos keliauja žaliosios energijos projektų vystymui ir tokiu būdu skatina 

atsinaujinančios energetikos plėtrą“, – nurodė jis. 

Savo ruožtu V. Juraitis taip pat pabrėžė, kad žalioji elektros energija iki vartotojų atkeliauja 

tais pačiais, kaip ir įprasta elektra, tinklais. „Mūsų klientų pasirinkimas vartoti žaliąją elektros 

energiją įpareigoja mus jos iš gamintojų įsigyti ne mažiau. O tai, kad elektra, kurią tiekiame į 

skirstymo tinklą, pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių, įrodo kilmės garantija. Šiuos 

pažymėjimus Lietuvoje administruoja elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“, tad 

tiekėjai, turintys šį pažymėjimą, įrodo, kad žaliąją energiją pasirinkusiems klientams būtent ją ir 

tiekia“, – sakė „Perlo energijos“ direktorius. 
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IS-923/648-IV-2 priedas 

 

VŠT: BŪSTUS GALĖTŲ ŠILDYTI IR PREKYBOS CENTRAI 

Vytautas Budzinauskas, 2021-11-01 BNS, WWW.vz.lt, 

TN: tn  

 

Parduotuvių, ligoninių ar duomenų centrų išskiriama šilumos energija galėtų būti panaudota 

karštam vandeniui ruošti gyventojų būstuose, teigia sostinei centralizuotą šilumą tiekiantys Vilniaus 

šilumos tinklai (VŠT), nors kai kurie ekspertai santūriai vertina tokius planus.  

Pasak savivaldybės valdomų VŠT, 120 didelių prekybos centrų į aplinką išmetamos šilumos 

energijos užtektų Vilniaus miesto karšto vandens poreikiui tenkinti vasaros sezonu. 

Vis dėlto šalčiausiomis žiemos dienomis šilumos poreikis gali išaugti net 10 kartų, palyginti 

su vasaros poreikiu, tad šaltuoju periodu ir toliau reikės sklandžiai veikiančių biokuro katilų. 

„Atliekinę šilumą išskiria prekybos centruose naudojami šaldikliai. (...) Per aušintuvus išmetama 

aukštos temperatūros šiluma, kurią galima praktiškai iškart patiekti į tinklą“, – pranešime sakė VŠT 

strategijos ir vystymo direktorius Paulius Martinkus. 

Pasak jo, atliekinės šilumos panaudojimas atitinka žiedinės ekonomikos principus ir gali būti 

puikiu sprendimu, kaip ligoninėms, biurams, 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. „Danai atliko pilotinį projektą, kurio rezultatai parodė, jog vieno 

prekybos centro išmetamos šilumos energijos užtenka patenkinti apie 20 namų ūkių metinį šilumos 

poreikį“, – sakė P. Martinkus. 

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. 

Ekspertas: reikėtų didelių investicijų 

Vis dėlto energetikos ekspertas Vytautas Dagilis teigia, kad svarstomą sumanymą 

įgyvendinti sunku. Kaip viena iš problemų jis mato tai, jog pačiai energijai gauti bus reikalinga kita 

energija, pavyzdžiui, elektra. „Atliekinę šilumą paversti šiluma, kuri tiktų pagal temperatūrą 

vartojimui sudėtinga. Pirmiausia nežinau, ar kolegos įvertino, kad tai ne vien investicijos į šilumos 

siurblius, – savikainos daug didesnę dalį sudarys vis dėlto energijos išlaidos. (...) Pats šilumos 

siurblys ima arba elektros energiją arba aukšto potencialo šilumą“, – BNS komentavo buvęs Kauno 

technologijų universiteto Energetikos katedros profesorius V. Dagilis.  

Jo skaičiavimais, jeigu būtų norima vasarą šiltą vandenį Vilniuje pasigaminti vien iš 

atliekinės šilumos, reikėtų instaliuoti apie 100MW šiluminės galios šilumos siurblių. Tai būtų apie 

45 mln. Eur investicijų (neskaičiuojant išlaidų kurui ir kitų kaštų). „Per vasarą būtų pagaminama 

420.000 MWh šilumos, kurios kilovatvalandės savikaina, įvertinus paminėtas išlaidas, būtų 7,12 

cento. Arba 1,52 karto daugiau, nei šiandien“, – vieną iš galimų scenarijų įvardijo ekspertas.  

Jis taip pat teigia, kad Vilnius yra išskirtinis miestas tiek dėl didelio senamiesčio, tiek ir dėl 

nemenko palyginamojo viso miesto ploto. „Juk tai vienas iš mažiausią gyventojų tankumą turinčių 

miestų-sostinių Europoje. Tai didina šildymo kaštus. Kita vertus, nepateisinama, kad šilumai 

gaminti Vilniuje suvartojama tiek daug gamtinių dujų“, – kalbėjo ekspertas.  

Pasak jo, mieste pavėluota su perėjimu nuo dujų prie biokuro. Tačiau ir biokuro gamyba 

šalyje turi būti efektyvesnė. Skandinavijos, ypač Kanados patirtis rodo, kad net ir labai brangios 

darbo jėgos šalyse šį kurą galima pagaminti pigiau nei Lietuvoje. 

Didelės galimybės Kauno rajonui 

Kalbėdamas apie šilumos gamybos perspektyvas Lietuvoje, V. Dagilis atkreipė dėmesį į 

Kauno marių sekliosios geoterminės energijos potencialą, kuris esą beveik 10 kartų viršija Kauno 

miesto šilumos poreikį. „Esmė tokia, kad tas vanduo, kuris atiteka žiemą į Kauno marias (...) jis 

atiteka lygiai 0 laipsnių temperatūros, bet Kauno mariose jis sušyla, ir ne taip mažai: bent jau iki 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/energetika/2021/11/01/389/vst-bustus-galetu-sildyti-ir-prekybos-centrai
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plius vieno, dviejų laipsnių, paimdamas geoterminę šilumą iš apačios“, – sakė buvęs KTU 

profesorius. „Mes tą šilumą pasiimame iš Nemuno ir tos šilumos yra gerokai daugiau, negu kad 

reikia visam Kauno miestui šildyti“, – sakė jis.  

V. Dagilio požiūriu, žvelgiant į tolesnę perspektyvą, galima kalbėti apie sezoninę šilumos 

akumuliaciją, tobulėja šiaudų deginimo technologija, todėl nereikia atsisakyti šio pigaus biokuro.  
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IS-923/648-IV-3 priedas 

 

Seimo priimtos pataisos leis sušvelninti energijos kainų kilimą gyventojams 

2021 m. lapkričio 4 d. pranešimas žiniasklaidai 

TN: tn  

 

Seimas priėmė Gamtinių dujų, Elektros energetikos, Energijos išteklių rinkos ir Šilumos 

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

buitiniams vartotojams. 

Priimtais pakeitimais nutarta leisti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

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

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

dujų. 

Reguliuojamiems šilumos gamintojams bus sudaromos sąlygos didesnę dalį gamtinių dujų 

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

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

dujų metinio poreikio. Pasak naujų nuostatų iniciatorių, siūlomos pataisos šilumos gamintojams 

suteiktų daugiau lankstumo ieškant pigesnių žaliavų. 

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

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

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

liepos 1 d. 

Šiuo metu tokių vartotojų yra apie 500 tūkst. Iš 750 tūkst. II elektros energijos rinkos 

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

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

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

Elektros energetikos įstatymo pakeitimais siekiama įpareigoti visuomeninį tiekėją ir 

nepriklausomus tiekėjus informuoti II elektros energijos rinkos liberalizavimo etapo vartotojus apie 

pasikeitusį reguliavimą ir jų pasirinkimo galimybes. 

Elektros energetikos įstatymo pakeitimuose taip pat numatyta, kad nepriklausomi tiekėjai 

turės teisę pasiūlyti vartotojams nuo kitų metų pradžios prasidėsiantį sutarčių vykdymą 

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

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

sutarčių vykdymas, turės apie tai informuoti nepriklausomą tiekėją. 

Kaip pabrėžia šiuos pakeitimus svarstęs Seimo Ekonomikos komitetas, šios naujos nuostatos 

taip pat yra ypač aktualios Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 2021 m. lapkričio mėn. 

priimant sprendimus dėl 2022 m. elektros ir dujų tarifų. 

  

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

nepriklausomo tiekėjo, galės apsispręsti, kaip jiems elgtis: 

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

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

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

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

grįžti į visuomeninį tiekimą, ir tada iki 2022 m. birželio pab. Pakartotinai pasirinkti nepriklausomą 

tiekėją. 

  

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

nepriklausomą tiekėją, galės apsispręsti kaip jie nori elgtis: 

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

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=278761
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2) nutraukti sutartį su nepriklausomu tiekėju ir grįžti į visuomeninį tiekimą, o iki 2022 m. 

birželio pab. Pakartotinai pasirinkti nepriklausomą tiekėją; 

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

d.: 

− nesiimdamas jokių veiksmų atidėti turimos sutarties su nepriklausomu tiekėju 

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

elektros rinkos liberalizavimo II etapo pabaigos; 

− išreikšti nesutikimą atidėti turimos sutarties su nepriklausomu tiekėju įsigaliojimą 

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

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

2023 m. 

  

Parengė 

Informacijos ir komunikacijos departamento 

Spaudos biuro patarėjas 

Rimas Rudaitis 

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

   Naujausi pakeitimai – 2021-11-04 12:20 

   Rimas Rudaitis 

_________ 
 

mailto:rimas.rudaitis@lrs.lt


 

91 

 

 

TN: tn  
 

 
 

__________ 

 

Briuselis, 2021 10 13 COM(2021) 660 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS 

PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR 

SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Augančių energijos kainų 

problemos sprendimas: veiksmų ir paramos priemonių rinkinys TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-923/648-IV-3-1 priedas 2021-11-08.pdf). 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)660&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)660&lang=lt
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IS-923/648-IV-4 priedas 

 

AM 2021 11 04 pranešimas. Pradėjo veikti modernizuota informacinė sistema „Infostatyba“: 

svarbiausia informacija vartotojams 

TN: tn 

 

 
 

Šiandien 8 val. ryto per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir 

statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (Vartai), pasiekiamą adresu www.planuojustatau.lt 

pradeda veikti modernizuota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės 

priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“), tad primename, ką svarbu žinoti 

kiekvienam sistemos vartotojui. 

Visi IS „Infostatyba“ išoriniai vartotojai norėdami sėkmingai prisijungti prie 

modernizuotos IS „Infostatyba“ ir ja naudotis, turi autentifikuotis per e-valdžios vartus. 

IS „Infostatyba“ tvarkytojai (savivaldybių administracijų ir kitų institucijų darbuotojai) 

pirmą kartą jungdamiesi į Vartus turi autentifikuotis per e-valdžios vartus ir savo profilį susieti su 

esamu IS „Infostatyba“ profiliu. 

Visi iki senos sistemos išjungimo pradėti procesai ir pateikti prašymai yra automatiškai 

perkelti į modernizuotą sistemos versiją, todėl vartotojams dėl to rūpintis ar imtis kokių nors 

papildomų veiksmų nereikia. 

Per IS „Infostatyba“ prašymus teikiantys  asmenys nuo šiol juos pasirašyti galės tik 

kvalifikuotu el. parašu. 

Naujų ir modernizuotų paslaugų naudojimo vaizdo instrukcijos padės susipažinti su sistemos 

funkcinėmis galimybėmis ir geriau orientuotis atnaujintoje sistemoje. Pastarąsias galite rasti čia: 

https://vtpsi.lrv.lt/lt/konsultacijos/statykim-kartu/vaizdo-instrukcijos/infostatyba-1 

Kilus klausimų kreipkitės bendruoju konsultavimo telefonu (8 5) 207 3333 (norėdami gauti 

konsultaciją teisės aktų taikymo klausimais spauskite 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 Statau srities trikdžiais, informaciją apie juos pateikite el. paštu 

infostatyba.pagalba@asseco.lt. 

Susidūrę su bet kokiais Vartų trikdžiais (jei nepavyksta prisijungti), informaciją apie juos 

pateikite el. paštu vartai@vtpsi.lt. 

Plačiau apie IS „Infostatyba“ pokyčius ir klientų laukiančias naujoves kviečiame skaityti 

čia:  

https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/svarbi-informacija-is-infostatyba-vartotojams-kokie-pokyciai-

laukia-nuo-lapkricio-4-d 

https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-lapkricio-4-d-paleidziamos-

modernizuotos-is-infostatyba-naudojimo-instrukcijomis 

_______ 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/pradejo-veikti-modernizuota-informacine-sistema-infostatyba-svarbiausia-informacija-vartotojams
http://www.planuojustatau.lt/
https://vtpsi.lrv.lt/uploads/vtpsi/documents/files/pirmas_vidinio_naudotojo_prisijungimas.mp4
https://vtpsi.lrv.lt/lt/konsultacijos/statykim-kartu/vaizdo-instrukcijos/infostatyba-1
mailto:infostatyba.pagalba@asseco.lt
mailto:vartai@vtpsi.lt
https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/svarbi-informacija-is-infostatyba-vartotojams-kokie-pokyciai-laukia-nuo-lapkricio-4-d
https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/svarbi-informacija-is-infostatyba-vartotojams-kokie-pokyciai-laukia-nuo-lapkricio-4-d
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
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AM 2021 11 04 pranešimas. Stiprėja valstybės parama daugiabučių renovacijai 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerijos siūlymu patikslinus valstybės paramos teikimo daugiabučiams 

modernizuoti taisykles, būtų sudarytos galimybės sparčiau įgyvendinti renovacijos projektus. 

„Renovacija atsiperka, ir tai tampa akivaizdu, ypač šaltą žiemą ir labai padidėjus šildymo 

kainoms. Todėl siekiame ją spartinti ir imamės teisės aktų pakeitimų, kurie sudarys patrauklesnes 

sąlygas daugiabučių modernizavimui“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

Vienas iš siūlomų pakeitimų – mažiems, iki 1500 kv. m ploto, daugiabučiams namams nuo 

10 proc. iki 13 proc. padidinti apmokamą arba kompensuojamą už projekto (ar jo dalies) 

parengimo, vykdymo priežiūros ir ekspertizės paslaugas patirtų išlaidų sumą. Tai padėtų spręsti 

problemą perkant šias paslaugas, nes dėl per mažos sumos tokiems namams jų dažnai nepavyksta 

nupirkti. 

Numatoma padidinti projekto įgyvendinimui administruoti skirtą sumą nuo 3,5 euro iki 5,1 

euro vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, jeigu projektas 

numato pasiekti C ar B pastato energinio naudingumo klasę, ir nuo 4,5 euro iki 6,1 euro, jeigu 

numato pasiekti A ar aukštesnę klasę. Maži namai lieka nepatrauklūs projekto administratoriams, 

todėl numatoma taikyti minimalią 4 tūkst. eurų projekto įgyvendinimo administravimo sumą. 

Numatyta pakeisti ir valstybės paramos projekto įgyvendinimui administruoti mokėjimo 

tvarką. 15 proc. administravimo išlaidų, numatytų valstybės paramos sutartyje, bus apmokama (arba 

kompensuojama) pasirašius šią sutartį, 15 proc. – sudarius statybos rangos darbų arba statybos 

rangos darbų kartu su projekto (techninio darbo projekto) parengimu sutartį, 50 proc. – proporcingai 

atlikus statybos rangos darbus, 20 proc. – įgyvendinus projektą.  

Pagal dabartinį reguliavimą pirmoji valstybės paramos projekto įgyvendinimui administruoti 

dalis (20 proc.) išmokama sudarius statybos rangos darbų sutartį, 60 proc. – proporcingai atlikus 

statybos rangos darbus, 20 proc. – įgyvendinus projektą.  

Patikslintos valstybės paramos teikimo daugiabučiams modernizuoti taisyklės leistų statybos 

rangos darbus pirkti kartu su projektavimo paslaugomis, nesvarbu, kokio dydžio pastatas. Šuo metu 

tai leidžiama tik įgyvendinant namų, kurių naudingasis plotas ne didesnis kaip 1499,99 kv. m, 

renovacijos projektus. 

Iki šių metų pabaigos nebus užbaigta apie 70 „senų“ renovacijos projektų, parengtų iki 2017 

m. lapkričio 1 d. Jie turėjo būti įgyvendinti iki 2020-ųjų gruodžio 31 d. Tą dieną baigėsi ir 

papildomos Klimato kaitos programos lėšomis teikiamos valstybės paramos, kai kompensuojama 

15 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, terminas. 

Vėluojama dėl įvairių nuo daugiabučių namų butų savininkų nepriklausančių priežasčių: rangovų 

bankrotas, nepakankama renovacijos proceso dalyvių kompetencija, pandemijos sąlygoti trikdžiai ir 

kt. Valstybės papildomos paramos teikimo terminą numatoma pratęsi iki 2023 m. liepos 31 d. 

Aplinkos ministerija kviečia visuomenę susipažinti su parengtu minėtųjų pakeitimų 

projektu, kuris paskelbtas Teisės aktų informacinėje sistemoje. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti 

iki lapkričio 12 d.  

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/stipreja-valstybes-parama-daugiabuciu-renovacijai
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d783a550387911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f55cd77c-fc5a-4cc8-b27d-6eaea13ce01d
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AM 2021 11 05 pranešimas. Naujasis pastatų renovacijos kompetencijų centras – su tiek pat 

išteklių padarys daugiau 

TN: tn  

 

 
 

„Su tiek pat rankų, su tiek pat išteklių norime padaryti daugiau“, – penktadienį sakė aplinkos 

ministras Simonas Gentvilas per naujojo pastatų renovacijos kompetencijų centro startui skirtą 

spaudos konferenciją. 

Šią savaitę darbą pradėjęs pastatų renovacijos procesus šalyje koordinuosiantis 

kompetencijų centras yra sutelktas apjungus dvi Aplinkos ministerijai pavaldžias įstaigas – 

Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA) ir Būsto energijos taupymo agentūrą (BETA). 

Šis centras – atskiras APVA padalinys, veiksiantis „vieno langelio“ principu – koordinuos 

tiek energiniam efektyvumui didinti, tiek klimato kaitai švelninti skirtas finansinės paramos 

priemones, teiks metodinę ir konsultacinę pagalbą savivaldybėms, renovacijos proceso dalyviams – 

administratoriams, gyventojams ir kt. Dar vienas svarbus jo uždavinys, APVA direktoriaus Ignoto 

Šalavėjaus žodžiais, – kurti, išbandyti ir įgyvendinti naujus ir patrauklius renovacijos modelius. 

„Šiandien, kai jau baigiami APVA ir BETA sujungimo procesai, galiu tvirtinti, kad pavyko 

suburti stipriausią šalyje renovacijos specialistų ir ekspertų komandą. Tikiu, kad po vienu stogu 

sutelktų kompetencijų naudą labai greitai pajus daugiabučių gyventojai ir kiti renovacijos proceso 

dalyviai“, – sakė Ignotas Šalavėjus. 

Naujasis centras leis optimizuoti pastatų renovacijai skiriamus viešuosius finansus, 

darbuotojų kompetenciją, o renovacijos sistema taps aiškesnė ir vieningesnė organizaciniu požiūriu. 

Jis ne tik koordinuos pastatų renovacijos priemones, bet ir analizuos jų poveikį tiek statybų 

sektoriui, tiek visai šalies ekonomikai, vykdys faktiniais duomenimis pagrįstą stebėseną ir ilgalaikę 

prognozę. Centrui teks svarbus vaidmuo įgyvendinant Vyriausybės iškeltą tikslą spartinti 

renovacijos mastą ir siekiant, kad 2050-aisiais pastatai Lietuvoje energiją vartotų ypač taupiai. 

Dabar šalyje yra, Aplinkos ministerijos inicijuotos studijos duomenimis, apie 660 tūkst. 

renovuotinų pastatų. 

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/naujasis-pastatu-renovacijos-kompetenciju-centras-su-tiek-pat-istekliu-padarys-daugiau
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-923/648-V-1 priedas 
 

RenOnBill projekto informacinis renginys/diskusija – pristatymai ir klausimynas 

 

Dar kartą dėkojame už Jūsų prisijungimą prie RenOnBill projekto informacinio 

renginio/diskusijos. 

Siunčiame pristatymus bei  abia prašome užpildyti pridedamą klausimyną. Užpildytą 

klausimyną galite siųsti atsakydami į šį laišką.  

Iš anksto Jums dėkojame. 

  

RenOnBill komanda 

https://www.lei.lt/renginiai/renonbill-projekto-informacinis-renginys-diskusija/  

 

RenOnBill projekto informacinio renginio/diskusijos pristatymai (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-923/648-V-1-1 priedas 2021-11-08.zip). 

https://www.lei.lt/renginiai/renonbill-projekto-informacinis-renginys-diskusija/
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IS-923/648-V-2 priedas 
 

INFO_Tarptautinis seminaras: Energetikos transformacija, energijos pakankamumo vaidmuo 

 

2021 m. lapkričio 10 d. (trečiadienį) 9 val. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) 

mažojoje konferencijų salėje vyks LMA Jaunosios akademijos kartu su Lietuvos energetikos 

institutu organizuojamas tarptautinis seminaras „Kaip palengvinti energetikos 

transformaciją? Energijos pakankamumo vaidmuo“, kuris skirtas energijos pakankamumo 

vaidmeniui energetikos transformacijoje aptarti. Seminare bus pristatytos net dviejų tarptautinių 

projektų įžvalgos, patirtimi dalysis svečiai iš Danijos, Prancūzijos, Vokietijos. 

Seminare bus aptariamas galimas energijos pakankamumo vaidmuo siekiant visiško 

dekorbanizacijos įgyvendinimo Lietuvoje, daugiausia dėmesio skiriant energijos vartojimui pastatų 

ir transporto sektoriuose. Renginio tikslas – susipažinti su energijos pakankamumo integravimo 

tarptautine patirtimi, aptarti energijos pakankamumo rodiklių prielaidų pagrįstumą Lietuvoje ir 

energijos pakankamumo potencialą Lietuvai mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. 

Seminaro programa pridedama. 

Būtina išankstinė registracija: https://bit.ly/enersem.  

Dalyviai įleidžiami tik pagal išankstinę registraciją ir ne anksčiau nei likus 15 min. iki 

renginio. Seminaras vyks laikantis visų galiojančių saugumo reikalavimų. Dalyviams būtina dėvėti 

apsaugines (medicinines) veido kaukes arba respiratorius, laikytis saugaus atstumo, naudotis rankų 

dezinfekcijos priemonėmis. 

Daugiau informacijos apie vyksiantį seminarą rasite Lietuvos mokslų akademijos interneto 

svetainėje www.lma.lt, tiesioginė nuoroda – http://www.lma.lt/news/1364/67/Kaip-palengvinti-

energetikos-transformacija-Energijos-pakankamumo-vaidmuo.  

 
Pagarbiai 

Danguolė Turčinavičienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Administratorė  

tel.: (8-5) 266 7025, el.paštas: info@lsta.lt  

 

https://bit.ly/enersem
http://www.lma.lt/
http://www.lma.lt/news/1364/67/Kaip-palengvinti-energetikos-transformacija-Energijos-pakankamumo-vaidmuo
http://www.lma.lt/news/1364/67/Kaip-palengvinti-energetikos-transformacija-Energijos-pakankamumo-vaidmuo
mailto:info@lsta.lt
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IS-923/648-VI-1 priedas 

 

LŠTA vebinaras nariams 

 

Data 08 lapkričio, 2021  

Organizatorius LŠTA  

Vieta Teams platforma  

 

Š.m. lapkričio 8 d. (pirmadienis) 14:00 val. LŠTA nuotolinis ŠT įmonių ir ekspertų 

susitikimas, kurio metu IRTC atstovai pristatys apie ką tik pradėjusią veikti vieningą komunalinių 

įmonių (šilumos tiekimo, vandens tiekimo, pastatų administravimo) klientų elektroninę savitarnos 

svetainę mokijonava.lt, kurioje gyventojai gali patogiai apmokėti visas sąskaitas už paslaugas, 

pasirašyti sutartis, registruoti gedimus ar išsikviesti meistrus. 

Susitikimas vyks per Teams platformą, norėdami dalyvauti (renginys skirtas LŠTA nariams) 

kreipkitės el.p. ramune@lsta.lt 
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IS-923/648-VI-2 priedas 

 

LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų 2021-11-04 ketvirtadienio nuotolinis pasitarimas 

 

Kvietimas_ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio nuotolinis pasitarimas 

 

Kviečiame rytoj,  lapkričio 4 d. (ketvirtadienį) 15:00 val. į nuotolinį vadovų pasitarimą, 

kurio metu platesnei diskusijai kviečiame prisijungti ir įmonių specialistus aptarti Šilumos ūkio 

įstatymo pakeitimo projektą, kuris Energetikos ministerijos prieš savaitę buvo pateiktas Šilumos 

tarybos nariams (rasite ČIA).  

 

Darbotvarkė:  

1) Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektas  

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 2021-11-04 d. pasitarimas. Aktualijos 

 

1. Aplinkos ministerija pateikė derinimui Valstybės paramos DGN atnaujinti teikimo ir 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių pakeitimo projektą ir DGN atnaujinimo projektui 

įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir  didžiausios įmokos nustatymo pakeitimo projektą. 

(Projekte didinamos priežiūros ir ekspertizės paslaugų sumos , projekto įgyvendinimo 

administravimo ir kt. įkainiai) 

2. Energetikos ministerijai nusiųstos pastabos dėl EK rengiamo naujo AEI direktyvos (REDIII) 

projekto  

3. Aplinkos ministerija spalio 29 d. organizavo Nacionalinį Klimato kaitos komiteto posėdį.  

- Mažosios renovacijos priemonė – gautos 42 paraiškos (0,7 mln. eur sumai) likutis – 0,1 

mln. eur 

- Prisijungimui prie CŠT tiklų – gauta 0 paraiškų (2 mln. kol kas neįsisavinti) paraiškos 

priimamos iki 2022 m. vasario ) 

4. LAT nutartis (ginčas tarp Savivaldybės ir Prižiūrėtojo). 

5. Š.m. spalio 29 d. aplinkos ministras priėmė pakeitimus STR 1.05.01:2017 ir STR 

1.04.04:2017 

6. Lapkričio 8 d. LŠTA webinaras - IRTC apie ką tik pradėjusią veikti vieningą komunalinių 

įmonių (šilumos tiekimo, vandens tiekimo, pastatų administravimo) klientų elektroninę 

savitarnos svetainę mokijonava.lt.  

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/SUI-projektas-lyginamasis-Silumos-tarybos-nariams-MP-SE-2021-10-21.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/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a6ff5f4038b611ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5d647ff038bb11ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5d647ff038bb11ec992fe4cdfceb5666
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7. Lapkričio 10 d. Lietuvos mokslų akademijoje tarptautinis seminaras „Kaip palengvinti 

energetikos transformaciją? Energijos pakankamumo vaidmuo“  

8. Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo ir Vidutinės biokuro 

kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo projektai (pastaboms iki šiandien) 

________ 

 

LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų 2021-11-04 ketvirtadienio nuotolinio pasitarimo medžiaga (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-923/648-VI-2-1 priedas 2021-11-08.zip). 

________ 

 

INFO_ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio nuotolinis pasitarimas_ŠŪĮ projektas 

 

Vakar vykusio LŠTA įmonių vadovų susitikimo metu buvo aptartos Šilumos ūkio įstatymo 

pakeitimo projekto aktualios nuostatos. Dėkojame visiems pateikusiems savo pastabas ir 

konstruktyvius siūlymus. Jūsų žiniai siunčiame atnaujintą projekto variantą su LŠTA pastabomis, 

kurios darbo tvarka nusiųstos Energetikos ministerijai. Artimiausiu metu Šilumos taryboje vyks 

tolimesni svarstymai. Apie įvykių eigą informuosime. 

Taip pat pridedame savaitės aktualijų apžvalgą. 

 
Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

Po 2021-11-04 pasitarimo pateiktas nariams ir EM ŠŪĮ EM inicijuojamų ir LŠTA siūlomų 

pakeitimų projektas (išsiųsta nariams e-paštu)  (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-923/648-VI-2-2 priedas 2021-11-08.zip). 

 

http://www.lsta.lt/
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IS-923/648-VI-3 priedas 

 

LŠTA informacija nariams 2021-11-04 

TN: tn  

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, (toliau – Asociacija), atkreipia narių dėmesį į Lietuvos 

Aukščiausiojo teismo 2021 m. spalio 21 d. priimtą nutartį, (civilinė byla, Nr. e3K-3-223-969/2021) 

kurioje ieškovai Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį 

interesą, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – VMSA)  prašė priteisti iš 

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

atlyginimą.  

Ginčas kilo dėl to, kad 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. Teismo nuomone, tai pažeidė visuomeninės naudos, jos interesų tenkinimo bei 

maksimalios naudos visuomenei principus, nes neatitiko visuomenės teisėto lūkesčio už šaltuoju 

metų laiku tiekiamą gyvybiškai svarbią šilumą ir karštą vandenį mokėti adekvačią ir teisingą kainą. 

Generalinė prokuratūra šioje byloje gina viešąją interesą, nes teisminių ginčų eigoje, teismas priėmė 

nutartį, kurioje teigiama, kad ieškovė VSMA sudariusi sutartį su „City Service SE“ (teismas tai 

įvardino tarpininku) galėjo pažeisti viešąjį interesą, kadangi atsakovė „City Service SE“, paslaugas 

pirko iš UAB „Vilniaus energijos“ ir jas perparduodavo VSMA, taip sudarydama papildomus 

kaštus galutiniam vartotojui – gyventojui. 

 Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė: 

 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. Teismas motyvavo tuo, 

kad 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). Jos abi susitarė dėl sąlygų ir jas vykdė, o ginčas 

persikėlė į teismus tik tuomet kai pirmos instancijos teismas atskirąja nutartimi, įžvelgė viešojo 

intereso buvimą, kadangi šiluma turi būti vartotojui pasiekiama pigiausia kaina, o tarpininko 

buvimas sutartyje, gali iškreipti (padidinti) galutinės kainos rezultatą – vartotojui. 

 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. Pirmosios ir 

apeliacinės instancijų teismai skirtingai aiškino tą pačią pirkimo – pardavimo sutartį tarp ieškovo ir 

atsakovo, bei interpretavo atsiskaitymo metodiką, pagal aukščiau pateiktus išaiškinimus, dėl 

sutarties kurioje atsiskaitymas buvo iš anksto apibrėžtas pagal kiekvieną objektą atskirai, todėl 

apskundus kasacinio teismo sprendimą, LAT nustatė, kad apeliacinės instancijos teismas 
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netinkamai aiškino 2010 m. sutartį ir 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“. Atsakovė nesugebėjo pateikti motyvuotų argumentų nei 

vienam teismui, kad vykdydama 2010 m. sutartį buvo patirtos būtinos išlaidos, todėl tai prieštarauja 

2010 m. sutarties sąlygoms. LAT 2021-10-21 panaikino apeliacinio teismo nutartį ir perdavė 

nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka. 

 Apeliacinės instancijos teismas turėtų pasisakyti, dėl tarpininko įtakos galutinės 

kainos skaičiavimo metodikoje. Atsižvelgiant į skirtingų teismų nuomonę šioje nutartyje, 

atkreiptinas dėmesys į formuojamą praktiką jog sutartyje neturėtų būti sutarčių dalyvių, kurie 

tarpininkauja šilumos tiekime, tačiau papildomai neatlieka jokios funkcijos išskyrus 

tarpininko, bei negali pagrįsti naudos galutiniam vartotojui – gyventojui. Teismo nuomone, 

šilumos tiekėjas ir savivaldybė kaip jos pagrindinis savininkas/dalininkas neturi apskritai siekti 

jokio pelno, nes vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu, šiluma gyventojui turi būti patiekiama 

maksimaliai mažiausia kaina, todėl tiek savivaldybė, tiek šilumos tiekėjas turi užtikrinti, kad jokių 

tarpininkų/įmonių dalyvavimas nebrangintų tiekiamų paslaugų. 
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IS-923/648-VI-4 priedas 

 

LSD INFO. Išleistas naujas LST Biuletenis Nr. 20 

TN: tn  

 

 

 
________ 

 

LSD INFO. Išleistas naujas LST Biuletenis Nr. 20 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-923/648-VI-4-1 priedas 2021-11-08.pdf). 

https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bnFHYnBXJTJGSlo1Qm9wc3RoYU0lMkJhbEduTGFjNXJwR2JMbTZ5ZmtwN2JsWnRxbnBlZWI4cHAxR1ZvekppWnk1aWhac3BxbG1keFpKNlVjWiUyQlJjTlNSbVhLYm5HMW9zVzYwWkkyZmtXbkViSjZZMnBmUmFwMWkycHVlYWRHZHpXQ29icFNZWkd5Vm5KT1ZhcDVmYTVPYlpaZVNacGRyY1dURmw1aHlzWnJXazJOcGxKeGttNVZ3ajVHcG1wWmx5Snh3WktDUw==
https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bnFHYnBXJTJGSlo1Qm9wc3RoYU0lMkJhbEduTGFjNXJwR2JMbTZ5ZmtwN2JsWnRxbnBlZWI4cHAxR1ZvekppWnk1aWhac3BxbG1keFpKNlVjWiUyQlJjTlNSbVhLYm5HMW9zVzYwWkkyZmtXbkViSjZZMnBmUmFwMWkycHVlYWRHZHpXQ29icFNZWkd5Vm5KT1ZhcDVmYTVPYlpaZVNacGRyY1dURmw1aHlzWnJXazJOcGxKeGttNVZ3ajVHcG1wWmx5Snh3WktDUw==
https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bnFHYnBXJTJGSlo1Qm9wc3RoYU0lMkJhbEduTGFjNXJwR2JMbTZ5ZmtwN2JsWnRxbnBlZWI4cHAxR1ZvekppWnk1aWhac3BxbG1keFpKNlVjWiUyQlJjTlNSbVhLYm5HMW9zVzYwWkkyZmtXbkViSjZZMnBmUmFwMWkycHVlYWRHZHpXQ29icFNZWkd5Vm5KT1ZhcDVmYTVPYlpaZVNacGRyY1dURmw1aHlzWnJXazJOcGxKeGttNVZ3ajVHcG1wWmx5Snh3WktDUw==
https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bnFHYnBXJTJGSlo1Qm9wc3RoYU0lMkJhbEduTGFjNXJwR2JMbTZ5ZmtwN2JsWnRxbnBlZWI4cHAxR1ZvekppWnk1aWhac3BxbG1keFpKNlVjWiUyQlJjTlNSbVhLYm5HMW9zVzYwWkkyZmtXbkViSjZZMnBmUmFwMWkycHVlYWRHZHpXQ29icFNZWkd5Vm5KT1ZhcDVmYTVPYlpaZVNacGRyY1dURmw1aHlzWnJXazJOcGxKeGttNVZ3ajVHcG1wWmx5Snh3WktDUw==


 

107 

 

IS-923/648-VI-5 priedas 

 

TN: tn  

 
_________ 

 

 
________ 

 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)960&lang=lt
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__________ 

 

 
________ 

 

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 

Spartesni Europos klimato politikos veiksmai siekiant žalios, teisingos ir klestinčios ateities. 2021 

m. ES klimato politikos veiksmų pažangos ataskaita TN: tn; Proposal for a DIRECTIVE OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on energy efficiency (recast); Pasiūlymas 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl energijos vartojimo efektyvumo 

(nauja redakcija); PRIEDAI prie Pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

DIREKTYVOS dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 

2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (nauja 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-923/648-VI-5-1 priedas 

2021-11-08.zip). 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)960&lang=lt

